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الرابعةالطبعةمقدمة

منذالسابقةالطبعاتجميع%عدادنفدتأنبعدنقدمها)1(للكتابالرابعةالطعةهىهذه

مواضيعفيالكنابإلىأخرىتفاصيلإضافةبعدالطعةهذهالقيامرأينافقد،سنوات

فقدعلمناوحسب-ابقة.الطبعاتفينملكهانكنلمصوراالكتابإلىأضفناكما،مختلفة

توضيحفيمهمتهإص-إباوأدىقرائها،عندقبولحسنللكتابالسابقةالطبعاتلاقت

الكثرعندفهمسوءمحلأوإهاممحلكانتالعثمانيةللدولةالقريببالتاريخمتعلقةحقائق

لكتابةالعردماالعالمفيتصدىمنمعظملأن،اللغةحاجزبسببوذلكالعربمؤرخىمن

هذافيالعربيةالمصادركلىاقتصرواإمالذا،التركيةاللفةيعرفونلاالعثمانيةالدولةتاريخ

الفرنسية،أوالإظليزيةاللغة.كلصاثراستعانواأو،الآسفمعقليلةمصادروهىالموضوع

وفرنساإنكلترة.ممواقفكثيراوتأثرتسف،19معمعظمهافيموضوعيةكيرمصادروهى

العثمانية.للدولةوكارهة،الخارجيةالسياسةلطمنافسةمواقفوهي،العثمانيةالدولةمن

تحتالموجردةالبلداندلىالمسلحينبإثارةالعثمانيةالدولةقيامتخشيانالدولتانهاتانوكانت

الدكايةأساليبمنتملكانمابكلسعتالذاحكمهما،ضدوالفرنسىالإنكليزكطالاستعحار

بإثارةالعثمانيةالدولةإضعافكذلكوحاولتامثلبة،بكلالعثمانيةالدولةوصفإلى

موقفهماانعكسوقدلها.حاميتانبأنهماوالادعاءحكمهاكتالموجودةالمسيحيةالأقليات

هذاحاولوقدومورخيها.ومفكريهاكتابهاتحاليلوعلىالتاريخيةمصادرهماعلىهذا

وايأجنبية.العربيةالمصادرعلىعلاوةالتركيةالمصادر.ممراجعةالنقصهذاعلاجالكتاب

يتناولكتابأئمنمماماتخلوالئالعربيةالمكتبةفيبارزانقصاالكتابهذايسدكما

الىوالعديدةالمهمةالآحداثواستعراض،وفاتهحئمولدهمنالححيدعبدالسلطانحياة

الموك!إدر!لد!رلعدفيماناتالأولللمرةالكتا!بعلعناتالئالرثائقدارلآرالأفل!الرا!ةال!بتهىهده)!(

صراق.أ19منكلهماال!لعاتهدهأعدادلفدتثندطتبر.!دادبىالكتا!طعفي.عددهانعلملا(حرى!لعات
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الرحيمالرحمنالئةبسم
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ولاالدوليالموقفوشرحالأحداثلهذهوتحليل،ومعاهداتحروبمنكهدهفيوقعت

حيالها.الكبرىالأوروبيةالدولمواقفسيما

-لونستبعدلالذاالمهمةبالأحداثزاخرعهدالثافيالحميدعبدالسلطانكهدإن

.الكتابلهذاأخرىتفاصيلإضافة-الكتابهذامنأخرىطبعاتلناتيسرت

عليمحمدأورخان

جاملجةابيوكإسطنبول

/218/002
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الأولىالطبعةمقدمة

المترجمةالكتبإنحئالثافي،الحميدكبدالسلطانحياةعنبالعربيةألفكتابآأعرفلا

"الماوتلن"الألمانيةالدكتورةكتابوأشهرهاجدآ،قليلةحياتهعنالأخرىاللغاتمن

أماهاسلب"."جونالإنكليزىالكاتبوكتاب"الأرضدطاللةظلالحميدب"عبدالمرسوم

عنوالبعد،التاريخيةالأخطاءكنرةفيلهمثيليوجدأنيندركتابفهوالأوكالكتاب

.والانصافالعلميةالروحوعناطياد

الكتابهذاهايحفلالتيالغريبةالتاريخيةالأخطاءلبيانخاصأفمنلآأفردأننويتوقد

الأخطاءهذهوتعدادبجردبدأثعندماوليهئ.التاريخيخألكتابأنموذخأسوأأكتبرهالذممما

هذاصفحاتمنصفحةكلعلىللتعليقسأضطرأنئاكتشفثعليها،للردتمهيدآ

هذاوعذالردعنالنظرصرفإلىدفجئمما،كاملكتابإلىسيحتاجالردإنأممط،الكتاب

الرد.ثذامثلعنومغنيآللمعلوماتمصححآالكتاب

"عبدمادةكتابةعندمصادرهاأحدالبريطانيةالموسوعةعدتهالذىالثافي)1(الكتابأما

سابقه.منأفضلأنهإلآالأخطاءمنالعديدعلىاحتوائهمنالركمعلىفهو"الثانيالحميد

قلبمنوالدائبةالمركزةالدعايةتستطيعهخاجيدآمئالآيعدالسلطانحياةتاريخومرضوخ

معظمياالحياةمظاهرطبعتالتيالبارزةالسصاتإحدىهناتظهركما.التاريخيةللحقائق

...حقيقىغيرتاريخوكتابةوتغييرهاالتاريخيةئقالحظتلبوهيطويلةفترةمنذالناميةالدول

هذهفيالسياسيةالقياداتوأهواءواتجاهاتلرغباتمجاراةودعائى،ومزيفنحترعتاريخ

.البلدان

تركيافىكتبالحميدعبدالسلطانحكمتلتالئالسياسيةوالحقباتالعهودففى

الحياةبدءحئذلكواستمر،حياتهوعنالسلطانعهدعنمزيفا!ارسمى"تاريخ

-علىيكتبونوالصحفيينوالكتابالمؤرخينبعضفأخذ،هناكايأحزابوتعددالديمقراطية

الرلبة.إلىترحمإنه:ليوقي،التركيةاللغةيىترحمهفرأث)11
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لبعضالمذكراتوبدأت،التاريخيةالحقائقويكشفونايأمر-أولوجلوعلىتردد

كما،المطابعإلىطريقهاتجدالعهدذلكعاصرتالتيوالعسكريةالسياسيةالشخصيات

الفرزعمليةأنومعيلدز.)1(قصرأوراقودراسةوتصنيففرزعلىالمورخونانكب

منكثرةعلىالضوءسلطمن!اتمالذىالجزءأنإلأ،الآنحئتنتهلموالدراسةوالتصنيف

الكماب.هذافيسنستعرضهاالئالحقائق

إلىوالترقىالاتحادجمعيةووصولالعرلق،عنالحميدعبدالسلطانتنحيةعذويمكن

خطهاالتيالكبرىالأولىوالخطوةتاريخها،فيالدوليةالماسونيةنجاحاتأبرزمنالحكم

الصراعاتوطبيعةظروفهوفهمالحميدكبدالسلطانفهميعذلذا،فلسطينأرضلاستلاب

العربى.للقارئضروريآأمرأواجههمالذ-فىالأعداءوطبيعةخاضها،الئ

العث!مانيةالدولةنشوءعنمختصرةتاريخيةنبذةالعربماالقارئإعطاءعلىحرصأوتد

العهدوموالعز-فىعبدالسلطانعهدعنالشىءبعضالحديثبسطتئمتطورها،ومراحل

الدولةكانتالقوالدوليةالتاويخيةالظروفتتوضحلكىالحميد،)2(عبدللسلطانالسابق

فيها.السلطةالحميدعبدالسلطانتوليأثناءفيكاتمرالعثمانية

متكاملأنهأزعملاأنئإلآالجهد،منعديدةسنواتحصيلةهوالكتابهذاأنومع

مواضيعفيترددثوقدمرلف،محمابلآىذلكيزعمأنلأحدوليس،الوجوهجميعمن

فيوتوسطتأخرىدطواختصرثمواضعفيففصلتأختصر؟أمفيهاامفصل:عديدة

ضرورةرأيتإنأجلتعاتفصيلإلىاللة-شاء-إنأخرىطبعةفيأعودوقدغرهما،

ذلك.

عليمحمدأورخان

ابغدادالمعلمينحى

7/8491لم01

الضانت.الصرلةيد!ركاده!كوصالحبد،عداللطنمغركانطدر:ضر)1(

حدأ.ضوأالحميدعدوال!لطاىالعزفىعدالسدطاقعهدممطمنتوسطالدىمرا!:الحلطانعهدكا!)5(
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افىولالفصل

وأدوارهاالعثطنيةالدولةنشوءعلىنظرة

تمهيد

السلجوقية.الإمبراطوريةتفككبعدالعثمانيينالأتراكيدعلىالعثحا.نيةالدولةتأ!ست

عشرالحادىالقرنفيقويةدولةالأناضولفيأسسواالسلاحقةفإنمعلومهووكما

للمبلادعشرالثالثالقرنمنثصففيوالانحلالبالضعفبدأتالدولةهذهولكنللميلاد،

توفيوعندماسلجوتى،حاكمأخرالثالمامسعودوئعذالالخانيين،)1(حمايةفيدخلتحيث

أصبحإذبمالأناضولفيالوحيدينالشرعيبنالحاكمينهمالإلخانيونأصبحم8013سنة

والبوجرداكنفواقدكانوابأنهمعلمآ"الأناضولاسلطان1لقب:يحملونملوكهم

بشكلبدولتهميلحقوهاولملهم،الضرائبويجمعهممرتبطالأناضولفيعسكركط

مباشر.

حملوعلىعليهاالسيطرةعلىبينهافيماتتنافسإماراتعدةهناككانتالأناضولودط

الغاية.هذهإلىالوصرلمنأضعفكانتمنهاكلأ"،)2(ولكنالأناضول"سلطانلقب

هذهوكانتوالظهور،بالبزوغالإماراتهذهإحدىنجمبداأنإلىالوضعهذاواستمر

أصرممبفضلالامارةمنهاتسعتوقد،الأناضولمنالغربىالمثمالفيالعثمانيينإمارة

أعظممنإمبرأطوريةطويلةكرفترةبعدأسسواحيثبعدهجاعواوقن"عثمان+

التاريخ-فيالامبراطوريات

لليلاد.عراثالثالقرنليأطمرااءانمغرلممالألحايرد:)1(

)2(ه!ول2!)!يهءصهـ)*4؟!ملاح!!ي!4كأ+ا!يلا،لاا*!هكه.ك!.ول+ا!ع3!أ،8!و)طال!كا.!ه!.،
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وتوسهاالعثطنيةالدولةنشوء

"أرطغرلابنوهوب"الغازى"،الملقبالأولعثمانهوالعثمانيةالدولةموسس

عنهم،اسنقلالهإعلانعلىساعدهمماالسلاجقةضعففترةحكمهصادفوقد"،الغازي

بدأولكنه2،)1(كم0003تبلغيحكمهاالتيالأراضىمساحةكانتحكمهبدأوعندما

بلغتقددولتهمساحةكانتام)2(324عامتوفيوعندما"مرمرة"بحرنحوبالتوسع

2.كم0008

السلجوقىالحاكملأن،العثمانيةالدولةلنشوءتاريخآم9912سنةيعدونالمررخينوممئر

أصبحالتاريخهذاوفي،السنةهذهفيالإلخانيينيدعلىوقتلكيب"الثالثالدت"علاء

مستقلين.العثمانيون

،امرمرة"بحرنحونفسهاالتوسعسياسةعلىاستمرالذىاورخان"اابنهبعدهالسلطةتولى

لأولالنقودوضربإليها،)3(العاصمةنقلالحكمتوليهمنسنتينبعد"بورصة"فتحوعندما

باحمه.مرة

سنةالأتراكاستولىوعندما،عظيمبقلقالناشئةالدولةهذهتوسعهـاقبونالبيزنطونكان

فالتقى،لقتالهمالبيزنطىالامبراطورسارالمسيحيينلدىالمقدسة"إزنيك"بلدةعلىام932

الجيشطاردواإذللأنراك،ساحقآانتصارآالنتيجةوكانت"بلكانون".)"(يدعىمكانفيالجيشان

و"قلعة"جناقعلىفاستولىالتوسعفيأورخانواستمراسكدار".)5(احئالمهزومالبيزنطى

ا.كسراابالق1

وأخذوا"قلعةاجناق1مضيقطريقعنأوروباقارةإلىالعثمانيونعبرام354سنةفي

11.اتراقيااباتجاهبالتوسع

وعلى"بولو"علىاستولواإذأيضأ،ا!ماناضولفيالتوسعيهملوالمهذابحانبوهم

.11ةنقرأاا

(1)ولكا!7كاا؟"ء4"+،أا4ء!لم"2؟983.3.

.8711ص"المسرةالعرليةا"الوسوعةبحاءكماأم326سةوبلرفلالهالراححالتاريخهوهدا).(

شهر".ا!شيلىلقلهانمحصار"!انارحه!الفمايخة"الد:لة"موصالأولعمادعهديىالعاصةكانت)3(

"مالتبه".الآزيدعىالمكانهدا()

إصطرل.لمدنةالأيويةالماطقإحدىالآدهي(محدار:)5(
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تزيدمملكتهمساحةكانتسنة38دامحكمبعدأم362سنةأورخانتوفيوعندما

2.كم0000.01على

كبيرآتوسعآعهدهفيالعثمانيةالدولةفتوسعتايأول"،"مرادابنهالحكمإلىجاءثم

،)1(العثمانيةالدولةتاريخفيإمبراطورأولئعذالأولمرادفانلذلك،إمبراطوريةوأصبحت

"فيليبا".)2(علىواستولىبلغارياجنوبوفتح"أدرنه"علىاستولىإذ

لدفعهم،العثمانيينالأتراكضدالأولىالصليبيةالحملةايأوروبيوننظمام364سنةفي

قوامهوبحيمقالمجرملكقيادةتحتالحملةوكاشا،الأناضولإليوإرجاعهمأوروباقارةعن

القائدقيادةوتحتمقاتلألافعشرةقوامهكانفقدالعثمافيالجيشأما،مقاتلألفمائة

للصليبيين.ساحقةهريمةالنتيجةوكانتى"إلبه"حاجىالعشافي

هذهنتيجةوكانتم،1374سنةأخرىصليبيةلمعركةنفسه.هيأالمسيحىالعالمولكن

أمامالبلقانطريقفتحوهكذا.للصليبيينأخرىهزيمة"جيرمن"معركةالمسماةالمعركة

كماو"بوسنة"و"أجكودار""صوفيا"علىواستولواالأدرياتيكبحرإلىوصلواإذالعثمانيين

أيضآ.الأناضولفيالتوسعفياستمروا

للعالمفزعمصدرأوروبافيتوسعهمسيمالاللمسلميز،السريعالتوسعهذاكان

منأكبرالحملةهذهوكانت،ثالثةصليبيةحملةفيقواهكليجمعأنقررالذىالمسيحى

أوروبا.منالمسلمينطردوجوبعلىمنعقدأكانالمسيحىلمالعاعزملأنسابقتها

مراداستطاععنيفةمعركةوبعد"قوصوه"،صحراءفيام02/3/938فيالجيشانالتقى

ساحةفييتجولكانبينمااغتيلولكنه،بجيوشهمالهزيمةوإلحاق،الصليبيينتشتيتالأول

المعركة.

علىسلطانهاتبسطالعثمانيةالإمبراطوريةكانتالأولمراداغتيلعندما

وفيأوروبافيالتوسعفياستمرالذى"بايزيد"السلطانجاءثم2،كم000.004

بونيفاالبابامنبتحريضأوروبادولتداعتأنالتوسعهذانتيجةوكانت،الأناضول

إنكلترةبينهامنكانتأوربيةدولة15فيهااشتركترابعةصليبيةحربإلىالرابعجيوس

والمجر.وفرنسا

كلعارلها.كنييةإصالمدنمىوهى"لرلرفديف"هوا!لآدالمدينئهدهاسم)2(

(1)+كايلمتطيهـ؟7ا؟اد+?لمك!اكايا!"3.!31.

11
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"نيغبولي"معركةفيالمسلمينجيشمعالصليبيةالجيوشالتقتأم25/9/693وفي

بافىيد.السلطانبقيادةللعثمانيينكبرأنصرآالنتيجةوكانتالشهرة

فاتحمعيتقابلأنقذر؟منكانإذ،حزينةفايةكانتالمقدامالسلطانهذافايةولكن

هذتييندارتالئالمحركةوفيلنك*.+تيحوروهوأنذاكبالصعودنجمهبدأرهيب

منقسمانضمامولولارشجاعة،ببطولةبافىيدقاتلىام245سنة+أنقرة"قربالعملاقين

المعركةولكن،نصيبهمنالنصرلكان،الأخرىالجهةإلىالمعركةأثناءفىوأمراثهجنوده

بعدالأسرفيالسلطانهذاماتوقدالأسر.فيوبوقوعهلنكا.فيمورعدوهبانتصارانتهت

وحزنآ.كمدآواحدةسنة

تفتيتأجلمنالقدركلةالاماراتإحياءإلىفعمدايأناضول،علىفكتيحوراستولى

عهدها.سابقإلىالإماراترجعتوهكذا،العثمانيةالدولةوتقسيم

والخلافإماراتإلىممزقةفالأناضولالبلاد،أرجاءتسردالظلاممنفترةأننرىوهنا

المظلمةالفترةهذهدامتوقدوالد!،مكانيأخذأنهـيدمنهمكلبا-نريدأبناءيبنمستمر

زمامعلىيقبضأنالأوذ*"محمدوهوبافىيدأبناءأحداستطاعأنإلىسنةعشرةإحدى

و-سحدالإماراتعلىويقضىالعثمانيةالدولةشتاتيلموأنيدهدطالسلطةمجمعوأنالأمرر،

جديد.منوررسسهاالدولة

مننقصتقدالعثمانيةالدولةمساحةكانتالحكمايأولمحمدفلمعندما

8دامحكموبعدسنة32سنفيوهوتوفيرعندما2،كم.000042إلى3كم000.029

20)1(كم0051555مملكمهمساحةكانتسنوات

العئصانيةبالامبراطوريةالرجوعحكمهفترةفياستطاعالذىالثالما"ا"مرادابنهبعدهجاء

إلىجيوشهدخلتحئ2كم000.009إلىالعثمانيةالدولةمساحةووسعقوتهاسابقإلى

إلحاقاستطاعولكنهالعثصانية،الامبراطوريةضدأخرىصليييةحملةتنطمإلىأدئمماالمجر

الفاتح*"محمدالثالمامحمدلابنهعرشهعنتنازلثمأعقاكا،علىوردهاالجيوسقكذهالهريمة

.للعبادةا.*مانيافيهووانزوىسنة،عشرةاثنئالعمرمنالبالغ

(1)ول،صو؟لثنطاد*24ص"لم،اد.؟كللاا
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أوروبا،فيالفرحمنموجةناشئغلامإلىالعثمانيةالامبراطوريةلطالسلطةانتقالنبأأثار

ضخمة،صليبيةلحملةالعدةإعدادإلىأوروباسارعتلذاجديد،منالآمالوانتعشت

وبولونيا.وألمانياوإيطالياوتشيكوسلوفاكياالمحرصنهاكاندولعدةفيهااشتركت

رفضوقد،الجيشقيادةلتوليوالدهيدعوالثافي""محمدأرسلالحرجالحوقفهذاأمام

التاريخيةقولتهفيهايقولأخرىرسالةإليهبعثابنهأنإلأالأمر،بادئفيالدعوةمذهالوالد

فدافعالسلطانأنتكنتوإن،الجيشبقيادةأمركف!فتالسلطانأناكنث"إن:المشهورة

جيش!ضدرجلألف04البالغجيشهليقودالئافيمرادرجعذطثعندمملكعك"عن

التاريخفيالمعاركأضخممنمعركةوكانترجل،ألف001قوامهكانالذممماالصليبيين

وأسروارجلألف8.منهمقتلواإذ،الصليبيينعلىساحقآانتصارآالعثمانيوقفيهاانتصر

(1.)الباقين

العر!قعلىالثانيمرادبقىفقدالدولةرجالكبارإصرارعلىوبناءالمعركةهذهبعد

.ام451سنةوفاتهحئ

قامباهرعملأولوكان.سنةعشرةتسعيناهزوعمرهالثالمقمححدابنهبعدهاطكمتولى

ب"الفاتح".)2(لقبلذاام453سنة"القسطنطينية"فتحهوبه

ألبانياوفتحاليونانفتحفأتمأسياوفيأوروبافيالفتوحاتفي"الفاتح"محمدواستمر

)1(41!و+ل!؟تس./دا!مم!لم؟اي+4كم.1.+17

اللطادالحظيمالأم!ا!محمدال!لطانالعظممكلا19انااالم!بجين:الق!ططينيةأهاك!الىالفلالح+عمد3محا!هاندرح

وأ!بعةم!لة:كا-ما،لومنلئالحوياكلما!:محمدالأعظمرصبا3وياولسطواتالأرضحلق3لاأتيممراد

أعطىإلى:(لقددهالدىولالسيفألائي،ولا-واعدىوروححدىروحبا-وانرلالذ،أنياءمرسلصوكرير

و(دوتحارتمهـمومرابهه!وثاتهم:عتاحرهموييوقىأمرامم!دورواألىالأهالىكعلبع.وقوايخهمحرتيم"علطه+لأمالي

وصلراتبهانىعلىويحافظاللدأمحاءحمعدطتجارقمدغيىأحراروهمدثاءور،كماوروحاقمأ:لادهمعلىيحادظوا

دينا،ا!إالدحولعلىكرههمول!"الانكثارية*ا!اأياعممحذ6ولنحرامعالىبهالسهمأحزقل!وإلى،المدينةأص!

نفىا؟.صتوادايخمأحافظكماعهموأدافععليهمسأحافظللكعيد،أعاملهمل!كألىوأعئمم

مكارالىأيةحاحةلطوالمسلصرنهركانلأنهدلكإلىيفطرف!نهحاصع،ي!يهةمىحرلها!لئموفيا"اياهـالالسة

*أيافأحديعهم،كب!حامعلاءحئالاشظارالمصكىكل!يكنلموحاصة،لدورةالجمعةوكلاةالملوات،يخهبقبمولى

حالماعلىاياحرفالكاشمحظملقبتإذاضناء،الأمردلككالىففدحالأيةوعلىعقالدها.الماكحمودحمهمعرفبا*

الملميردلحوتمكاني!،الىحمبعهاالحرايرخر-تتإذالمسلم!هزيمةعدإصالبارنمماحلا!وهدابرء،أحدبمهانم

!تمروا.لمالدى!
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جبالحدودحىتالأناضولووخدو"طرابزون"و"امرسك""بوسنه"علىواستولى

العثمانيةالإمبراطوريةمساحةكانت)1(الحكممنسنةثلاتينبعدتوفيوعندما"طوروس".

2.كم.000.0002بلغتقد

بل،كبيرةفتوحاتتتملمعهدفىوفي،الحكمإلىالثافي""بايزيدالسلطانابنهبعدهجاءثم

سوريةفتحالذممط"سليم"ياووزالسلطانابنهعهدنيالكبيرةالفتوحاتموجةبدأت

خلفاءأخر"المتوكل"منأم517سنةالخا،فةوأخذوالحجاز،ومصروفلسطين

و"أذربيجان".و"أرضروم"ا"مرعش"علىاستولىكما،21(العباسيين

العثمانيةالإمبراطوريةوصلتحيث"بالقانونيالملقب"سليصانابنهالحكمإلىبعدهوجاء

أسفارفيمعظمهاقضىسنة48حكموقدالذهى.دورهاوعاشتعظمتهاأوجإلى

وجزيرة"بلغراد"ففتححملةكشرةثلاثبنفسهقادهاالئالحملاتعددبلغإذ،الفتوحات

"كورومو"وكذلكو"دان""بغداد"وفتح"فيينا"أبوابإلىووصلو"المجر""رودس"

الفتوحاتهذهاتساعمدىولمعرفةإفريقيا.ثهاليفتحكما،إيرانمنوأجزاءو"بوغدان"

عندبلغتالمساحةهذهولكن2،كممليون715مساحتهاإمبراطوريةتسلمإنهاا:نقول

2!.)3(كممليونا3وفاته

أوجبلغتالعثمانيةالامبراطوريةولكن"،الثاني"سليمابنهعهدفيالفتوحاتواستمرت

2.كممليون02مساحتهابلغتإذ"،الثالث"مرادعهدفياتساعها

قرحهأكانأنهوالأعلب6له.غزولاحدىيتهيأوهر"جهردممعالحاصطهتلس!ممرمأمات(4الاريخيةالرواياتتذكر)1(

روما.لفتح

.ضرات5،4عئصانالعدالخلافةلقت)!(

لم!+او،،4ياكاعلمءاد+يهـءزاحيكط02.د.882
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نيىالف!اول!الرع!ثر

لأ!--ص-راابصصكصجس!تان

ثا!.االآ..صاكارصش،،)-/

؟1نف".صاءرشإ-.برجمئن.ء.سإص

....،8ء-.-.-صلم
المت،.؟:،./،.

..ء:لأ.:ا-.ءا!ء-

.:ة!حلا::صشاصء.-جمصىم!

ثم!-0،2

ص401د-عوط؟يخ!؟ش!.05حا-

0،1لم!نجصبر

ة.ااورومسسلاجصقيولشر

بر-.ص.زنرخهعة؟.لمءص.هصمب.لصبمبى!ر

ص.ذ9ة

لمرا1!لثايمربا
ل!لرسطلاجفصلجراايررت.ه!ضى.لم

6(113(-)09(1نغول!لصكاناعهدحن

عثحان.إلسلطانواعدلكطغرلإلىان!لحوقىالسلطادنحهاالئالقاطعة2-رقمخريطة

15
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العثمانيةالدرلةتأيى-33رخريطة
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)1،ءهافا.قاد!!نلسلحطااتعب

انافيمراداددسالسلفارصدزيخةالنطالدول-،ت!لمطةخر

آ(4519-

!11481(-)1451الافجملتهدالسطانث

انقعمد:الابعاللطانعهدؤالئصايخةالدوك-5رتملجةضر

17
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اتافييدبايز.ان!تالثصافياللطاتع!دبىالأدفيالرقى-6رقميطةحر
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اثانيببايزاثاصتالف!ابىاللطاتعهديىايادنيانر:-6تمريطةحر
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والتدهورالركود!رة

كانماكاملعلىالمحافظةاستطاعتوقوتهامجدهاقمةالعثمانيةالإمبراطوريةوصلتأنبعد

وبنيتهاكيانهاإلىبالتسربالضعفعواملبدأتثمتقرلمآ،قرنمدةوالمجدوالسطوةالقوةمنلها

سنةفيإلأملحوظوجهعلىالعواملهذهأثارتظهرلموملحرظ،وغرتدريجىبشكلالداخلية

توقيعثمالعثمافي،الجيشانسحابمنأعقبهومافيينالمدينةالثالمماالحصارأثناءفيم1683

معاهدتهاتلكوكانتو"ترانسلفانيا""المجر"العئمانيةالدولةفيهاخسرتالى"كارلوفي"معاهدة

روسيامعحرهاالعثمانيةالدولةخسرتام1768-774وفي.خاسرةمنهاتخرجالحطالأولىا

استقلاله.علىالقرمحصل"كينارجى"كوجكمعاهدةوبموجب.)9(مرةلأول

المحاولاتهذهملاحظةويمكن،الإصلاحمحاولاتبدأت،التراجعبلالتوتف،هذاأمام

هىأمامهمتقفعقبةأهموكانتالثافي"،و"محمود"الثالثو"سليمايلأول"المجيد"عبدعند

وبعد،وحديثمنضبطعسكرمم!بنظاميتمتعخيشتبديلهاوضرورةا)2("الانكشاريةاوضع

أم826سنةأخيرآالثافيمححوداستطاعالانكشاريةمنللتخلصداميةمحاولاتعدةفشل

عليها.القكاء

التدهوروقفباستطاعتهايكنلمالخلفاءقتلمنئبذلكانتالتيالمحاولاتجميمو!ن

وتدهوراقتصادمميتدهورشاملآ،التدهورهذاوكانكيافا،فىواستشرىسرىالذممح

نفسى.وتدهورعلمىوتدهورسياسىوتدهورعسكر!

كإالأمرأخرأدتوادتيالعثمانيةالدولةتجامهاكانتالئاهصاعبانلخصأنونستطيع

يأقي:.كلاافيارها

يولدهكاذوما،قاراتثلاثفيوامتدادهاهائلآاتساعآالعثمانيةالإمبراطوريةائساخ1-

لروسياالاتساعهذانتيجةومجاورتهاعليها،المحافظةفيكبيرةصعوباتمنالاتساعهذا

القوية.الأوروبيةوالدول

حميأ.فيهااتحرتروبامعحرو!أرلعالناريخ-هدا-فلالعنالبةالدولةدحلت)1(

مدخمعهـدها،أوأئللىللدولةككلةخدماتتدمأورحاد!"،اقل-توخعالفصاية،المول!وللثاةعكرىنظم:ا!لاسيهارية)!(

حدينأعسكريألظامأنهسدلأوأصص!بعاعهيثافي""محمودالسلفاناصتطاعحئالفماقي،اللولةفيكرةصبهلةوأححالطامهذا

الحديد".+الظماحمعيهاطلق
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وداعيآ،تنقطعلالثوراتسببآكانممافيها،متعددةوأديانوأجناشقومياتوجرد2-

العسكريةالمعوناتوتلقىأجنبيةدولمعالآديانوأصحابالقومياتهذهمنكثرلتعاون

.والأديانالقومياتهذهشزونرعايةبحجةضؤونهافيالدوللتدخلرمبررأمنها،والمادية

فضتهاطورفيكانتالئالآوروبيةالدوليينالواضحوالتكنولوجىالعلمىالفرق3-

.الانحطاطثمالركوددورفيكانتالئالعئمانيةالدولةلننوالعلمية

والرشوةالإدارةسوءوتفشى،والبذخاللهوحياةفيالمتأخرينالسلاطينكثرانغماس4-

الامبراطورية.أرحاءفي

يأتي:كماإسطنبولفتحبعدالعثمانيةالدولةهامرتالئالأدوارتقسيمويمكن

:والتقدمالنمومرحلة-ا

الأعظمالصدراغتيالسنةوهىأم957سنةحئام453سنةإسطنبولفتحمنوتمتد

ا.أثة(اصوتوئواا

الترقف:مرحلة2-

سرعةانقطعتوفيهام1683سنةهـ"فيينا"الثالماالحصارحئام957سنةمنوتمتد

.وتباطأتالتقدم

:والانحطاطالتأخرمرحلة3-

الأولى.العالميةالحربفيالعثمانيةالامبراطوريةتمزقحئوتمتدم1683سنةمنونبدأ

الدولكانت،العثمانيةالدولةحسمتنخروالانحلالالضعفعواملكانتبينما

إلىبالتحولبدأتقدكانتفإنهاروسياأما،النهضةعصرمنذدائبتقدمدطالأوروبية

يينالفجوةتتسع.أنإلىأدىمماوهذا"،الثانيةو"كاترفىالآول""بطرسعهدمنذقويةدولة

نأالنتيجةوكانتعام.بعدعامآا!ماوروبيةالدولمنأعدائهاوقرةالعثمانيةالدولةقوة

بعدالدفاعموقفالمطامعهذهأمامالوقوفإلأتملكفلمنحرها،التحولهذهمطامعاتجهت

.الهجومموقففيسابقآكانتان

علىالتوسعفيضيقأمامهمالمحالبأنالقيصريةوروسياالأوروبيةالدولتا!دتلقد

إليهمبالنسبةكانتالئالعئمانيةالدولةلالتهامالتوجهلهمالأفضلمنوأن،بعضهمحساب

نفسه.الوقتفيوضعيفة،وواسعةكنيةإمبراطورية
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كانتالعثمانيةا،مبراطوريةلالتهاموالتنافسالسباقهذاأثناءفىالأوروبيةالدولولكن

هذهإحدىتساعدوقدايأحيان،منكغيرفيالبعض!بعضهامعلوجهوجهأنفسهاخد

أحضانفيوقوعهاخشيةبللسلامنها،تأمينألاالمحالفات،معهاوتعقدالعثمانيةالدول

التاريخفيحميماجوهرهووهذا،مناسبةحصةهىتأخذأندون،سائغةلقمةالمنافسين

".الشرقيةب"المسألة

العزيزعبدنالسلطفبهلالعثمانعةالإمبراطووية

واشتركتروسياضدامأ-853856القرمحربدخلتقدالعثمانيةالدولةكانت

وابتلاعهاروسيانفوذتعاظممنخوفآوذلكالعثمانيةالدولةمجانبالحربفيوفرنساإنكلترة

"باريس".معاهدةوإبرامروسياباندحارالحربهذهوانتهت"المريض"الرجلختلكات

يألما:ماكانتباريسمعاهدةبنودأهم

البحرهذاتحصينوئحرم،الدوللجميعالتجاريةللسفنمفتوحآالأسودالبحريكونأ-

العثصانية.الدولةقتلمنأوروسياقتلمنعليهالحربيةالسفنمصانعإذثاءأو

الدولةأراضىووحدةباستقلالالمعاهدةفياشتركتالئايأوروبية)1(الدولتتكفل2-

العثمانية.

كافة.للدولالحربيةالسفنبوجهمقفلة"قلعةو"جناق"البسفور"مضيقاتكون3-

منالسفنهذهوئراقبالدوللجميعالتجاريةالسفنأماممفتوحآالدانوبفريكون4-

أوروبية.لجنةيتل

العثمانية.للدولةفتتركقارصأمالروسيا،القرميترك5-

الصربأماوبغدان"،امفلاقلولاتخأالداخلىبالاستقلالايلأوروبيةالدولاعتراف6-

مستق!ة.فتكون

ايأوروبيةالدولتعدكما،المسيحيينرعاياهاأحوالبتحسينالعثحانيةالدولةتعد7-

الداخلية.ضؤوفافىالتدخلبعدم

كفالةظلتحتالعثمانيةالإمبراطوريةدخولهوالمعاهددهذهفيالنظريجلبماوأحم

الأوروبية.الدول

صدينيا.يروسيا،النصسا،الضايخة،الدول!روجا،فرلا،دركطافبا،:المحاهدةلىايفيةلالدراضزكت)1(
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الحماية.إلىبالحاجةواعترافابالعجز،اعترافاهذاكان

،القرملحربالكبرةالماليةالأعباءلأنذط!التدهور.طريقدطالعثمانيةالدولةاستمرت

القصروإسرافبذخوكذلك،الدولةلشوونالسيئةوإدارتهمالدولةرجالوبذخوإسراف

الدولةتقترضهاكانتالئ،القروضاستعمالمنوبدلآ،خانقةماليةأزمةفيالدولةأوقعت

البلداحتياجاتفيإسطبول،فيوالمسيحييناليهودالصيارفةومنالأوروبيةالدولمن

الدولة،رجالأيدىفيوتضيعالقصور)1(تشييدفيتذوبماسرعانكانتفإنهاوتعميرها،

الدولةوأصبحتالورقيةللنقودالفعليةالقيمةوانخفضت،قيمةأممطالدولةلخزينةتبقلم-ت

اليهودالصيارفةمنمئاتعدةأد!درجةإلىالوضعبلغحئديونها،تسديدعنعاجزة

الدولةإليهاليشكواوروسيا،وفرنساإنكلترةسفاراتإلىالذهابفييترددوالموالمسيحيين

.)2(دروفمدفععنتأخرهابسببالعثمانية

الآجنبيةاالدولىإلىالعثمانيةالدولةبشكوىالمواطنينقيامتأملاهذاتأمل

الأجنبيةالدوليعذونكانراإذ،العثمانيةالدولةفىالمسلمةكيرالأقليةوضعكانهكذا

فقد،العثمانيةللدولةالرحيدةالمشكلةهىوالاقتصاديةالماليةالأزمةتكنولملهم.حامية

بإحمادالدوامعلىمشغولةكانتفقدلذلكلثت،ومذاهبوأديانآتومياتتضمكانت

031(المتعددةوالأجناسالقومياتهذهمشاكلومواجهةالثورات

المسيحيينتجدالذممطالتاسعالبندهىاطعاهدةهذهفيالانتباهتجبالقيالثانيةوالنقطة

لها.ضوابطلابحرية

مناكثرعواقبهوخشياالبندهذاخطورةإلىانتبهاوالنحساروسياممئلىأنوالغريب

تضماناللتيندؤلتيهماإلىالفوضويةالحريةهذهسريانخشيالأنهما،العثمانيةالدولةخثلي

"بعد:المعاهدةتوقيعهعقبيقولالنمساممثلأننرىلذلكنحتلفة،ولغاتوأديانآعناصر

ثابت.أساسعلىالشرقيةالمسألةترس!،الحربهذهفيوالأموالالأنفسهذهكلبذل

نأبينالفرقهوماولكنحسنآ...الأوروبيةالدولمجموعةفيالعثصانيةالدولةأشركنالقد

ومجرىدهية".قطعةملايي"حمةام853صةالمحيدعدانلطانضيدهالذي3لاعحه"ثولمهنحرمحاريفللغتمثلأ:)1(

واصعه.حالاتومما!طغرفةمائئعلىالفمر

)2(ولكهلملم+42124ى/،ه+،،1/كا!الملأعالمة+الأ،)أل!،لط03؟،اء3!ولمم!5ا!ول.اأأ!اداأ،ططأك!ء،أ6،دمافىدا)،01.3.

ويلارولرو.الدرور!رالقةحدثتالفترةهدهلى)3(
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ا".)1(انتحرمم!لها:نقولأنأوالمعاهدةهذهمنالتاسعالبندنفذىلها:نقول

إلىالدولةجرمنهاالغاية،العثمانيةالدولةضدماهرةسياسيةلعبةكانالبندفهذاإذن

لمأننا"أعتقدقائلآ:المعاهدةتوقيععقبصرحالذىروسياممثلتعبيرحسبمخيفةأزمة

المتآلفةالعثصانيةالدولةسقنافبينما،السابقمنأكثرالشرقيةالمسألةتعقيدعلىإلأهنانعمل

عنالدفاعإمكانيةمنمليونآالثمانينذاتروسياحرمنا،نحيفةأزمةإلىمليونآ32من

النظامأما،العثمانيةالدولةتزلزلسوفضوابطدوناطريةعهدإن،الجنوبيةحدودها

فرصةعنالدائمالبحثإلىروسيايدفعفسوفالمعاهدةهذهفيالأسود،للبحرانجديد

لاعلانطيبةأسبابآالعثمانيةالدولةفيتخلقسوفالسائبةالحريةهذهأنوأحسب،للحرب

".الحريةخمىتأخذهمسوفالذينالمسيحيينومعاونةحمايةبحجةمئلآعليها،جديدةحرب

"الجنرالالفرنسىالسفرقدمهالذىالتقريرعلىنظرةإلقاءهناالمفيدمنولعل

الداخليةايأوضاعيتناوللأنهأم81711208في"بونابرت"نابليونإلىا)3(سباستياتيا

من..اغ.العثحانيوالجيش،الإماراتوولاةالمسيحيينوأوضاع،حينذاكالخارجيةوالسياسية

بعضنوردوانما،بأجمعههناإيرادهيمكنلامطولوالتقرير.أوروبىسياسىنظروجهة

الفرنسية.الخارجيةوزارةأرشيففيمحفوظأيزاللاوهو.المقتطفات

يحكمونكانواالذينالأتراك"الحكام"أوالباشواتإلىالتقريربدايةفيالسفيريشير

:فيقولالأوروبماالجزءفيالعئمانيةالمقاطعات

يعرفجدىمستقيمشخص!ولكنه،محاربكيرشيخفهوإحماعيلالسيد"سرز"حاكم"أما

يأهناكوليسالاستبداد.إلىينحرفأندونيملكها،التيالواسعةالسلطاتيستسلكيف

العدالةيتقصىفهر،وللمسلحينللألراكومعاملتهمنطقتهفيالمسيحيينللرعايامعاملتهبينفرق

فييقظتهعدمتعئلاللمسيحيينالحسنةمعاملتهولكن،الجميعقتلمنمحبربفهولذلك،التامة

".بقسوةتقابلأيضاهناالخيانةفإنسرز،منطقةإدارة

!اافى/!+كا!لميرلم،"!7لمكاهملما4ء7+كا!/دل!لملمكام/+لا3ه،ه3!كالمكاه*ىول2)،لمءا!ءلم،3ءلملأ..لأ"ع+ءمحه)!ا،5،لاعه4مما.71!+الأهـ3.ال!!،13!.

.08

مارشالأ.لعدفيماأحمح)!(
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:أقساماربعةإلىتقسيمهميمكن

.الأناضولفيالساكنونالروما-

ا!لزر.نيالساكنونالروم2-

.إسطنبولفىالساكنونالروم3-

مورا.تساليا،فيأىالقدماليونانأرضفيالساكنونالروم-4

الألاضولروم

وبعضهمالتجارةفييشتغلونومعظمهمألفأ،155الأناضوللطالساكنونالروميملغ

الحاضر،الوقتفيسياسيةقيصةذومم!يكونواأنعنجدآبعيدونوهؤلاء.الزراعةلطيعمل

من.الأبىوضعيشبهووضعهم

الجزرروم

ممتازونبحارونوهم،الأناضولروممعتويةرابطة-الأغلب-فىتربطهملاوهولاء

.التجارةيتقنونمنهموكثير

نإالغريبومنهرلاء،ا:لزررومعندا+لراكضدهائلحقداستشفافالممكنمن

أعطهمإفابلحاليأ،معاملتهمتسئولاقبل،منأبدآهؤلاءمعاملةتسئلمالتركيةالادارة

الجزرمذهوأمالي،تركىموظفأىيوجديكادلاالجزرمنكثيرففى،استقلالشبه

أرادتإذاكبرةدولةأيةأنهىالثخصيةوقناعئتقري!أ،بأنفسهمأنفسهميديرون

وهولاء،الثورةإلىالروممؤلاءتدفعأنعليهاالسهلمنف!نالجزرهذهعلىالإصتيلاء

عليهميغدقونالروممذهبنفسعلىهمالذئالروسلأنذلك،الروسإلىيميلونكانوا

لذلككثرآ،أزعحهمالعثمانيينمعالرقتمنلحينالروساتفاقولكن،فرصةكلفيالمال

محتمل.فرنسامعتقارممفمان

عنالتحدثسرىالآنحديثلهموليس،واسعخياللهمالجزرفيالاكنينالرومإن

.مدةبعدتخلصهمأنيأملونفإفميلوا!3علىاستوليناولكوننا،جلالتكمانتصار

اثملمالعونانووم

روميشبهونفإفموايلأبيرليونالمقدونيرنأممط،القدماليونانأرضفيالساكنونالرومأما
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لآإلى

003!\!!

لم!أأ!بئ

.-ء03-صيبج!!*.!به!!،

ة.-س.لفتلأ3!.*1
3!لا.**!!!..!.!،..!!!.،ل!!81!*303..!،لالا---.-------8*.!!**3رزب=أفي06*!لا

م1648شةالىالفحانجةاطرربةالابرتو-:)7(رتمعربطة

والدولروسياكانتالذينالمسيحيينالرعاياعنالفرنسىالسفيريقولماذالنقرأثم

الجلالةاصاحبيا11:العثمانيةالدولةضدإثارثمتحاولالأخرىايأوروبية

سابقأندعوهاكناالئالمن!ةوفيالأناضولفيأما.الأرمنمنألفآ04إسطنبرلفي-سجد

أوضاعهم،عنراضونجميعآوهم،منهممليوننصفمنيقربمافيعيشب"أرمنستان"

أيدىفيثرواثاتركتقدالأصيلةالتركيةالعائلاتومعظم،إسطنبولفيكنيرونأغنياءومنهم

هناولأوضح.بالربا..للدولةالقروضيقدمونبنوكأصحابومنهمواستثمارها،لإدارتهاهؤلاء

جديآمطعونوهم،البروتستانتمنالآخروالبعضالكاثولمجث،منايأرمنهرلاءبعضبأن

ومن،سياسىإيحاءلأئيأ!والنسوفأنهممتاكدوأناكبرأحبآللأنراكوخملون،للدولة

قنبينهممنيعدمولا،)9(العثمانيةالادارةضدحركةأيةفييشتركوالنسوفأفمالمؤكد

ولكنعشانيون.إنهمتنسيهمبحيثالعمقمنليستالعاطفةهذهولكنلفرنسا،عاطفةيححل

جهدهمقصارىفسيبذلونيسكنوفا،الئالمناطقإحدىالأياممنررمفيفرنسااحتلتإذا

روسياهاتقومالئوالعصيانالاثارةحركةمسألةألننأنوقبل.إخلاصبكلجلالتكملخدمة

ئركيا:فيالروموضعأولآأتناولأنأحب،الروممععريضةأمالتحت

العنطية.الد:لةيىالأرمةواصاهـاحركاتالأرمةالمألة!ديخماضتاول)1(
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أنهمانحققفمنلذا،الثائرةروحهملبوييزوفم،للعثمانيينالعميقةالكراهيةشعورفيانجزر

وكند،إليهمالمساعدةيدفرنسامدتإذاسيمالاللثورةلهمتسنحفرصةأيةيضيعوالن

فظيعبانتقام،صدورهمفيالمتأججةالحقدنارلاطفاءاللائمةالفرصةيجدونسوفذلك

الآتراك.من

لأنذلكسرز،حاكميحكمهاالئالمنطقةإنتنتشرلنللرومثورةأيةفإنذلكومع

إضافةفهو،المنطقةهذهحاكمإحماعيلالسيدعنجدآراضونسابقآ-قلت-كماالروم

ولو-تالعادلةإدارتهعنيتراجعلاوهو،كذلكمصالحهميحفظلهممعاملتهحسنإلى

المسلمين.ايأتراكإكضابإلىأدت

فيالسلاحيحملوالنفإفم-مستحيلفرض-وهذاسرزرومإلىالئوردسرثإنوحئ

بزراكةاشتغالهمنتيجةرفاهلطأصحواوتدتام،أمنلطيعيشون!أفم،الحاكمهذاوجه

والتبغ.القطن

أصالةكندهموليستجبناء،فهمالروممنوبلغاريابوسنةفيروملىفييعيشونالذفىأما

عالةهؤلاءسيكونبل،منهممساعدةأيةالمنطقةهذهتهاجممسيحيةدولةأيةئخدولنخلهق،

.الأتراكمنهؤلاءعلىالمحافظةعبءحملإلىستضطرالدولةهذهيمانعليها،وعبئأ

إسطنبولروم

منينحدرقنفيهمتجدأنالنادرمنوليسكنيرون،وتجارأغنياءبينهمفيوجدهؤلاءأما

وبوكدان،أفلاكمقاطعاتمنالكبيرةالوارداتعلىيعيشونوهؤلاءالقدرممة،بيزنطةأشراف

"بيك"أوا"سيدالقبعلىالحصولأجلمنالمزايداتفيويدخلونبينهمفيمايتنافسونوهم

لاسلطتهمأنيغلمونولأكم،مستقلينوشبهكملوكهناكيكونونإذوبوخمدان،أفلاكفي

بنهبضخمةثرواتلتكوفىجهدهمبكليعملرنفهملذطث،سنتينأوسنةسوىتدوم

والوزراء،السلطانقصورأبوابأمامهمتفتحالئروةوهذهو!رقتها،الشعبجاهيرخيرات

مربحة،صفقاتعلىيحصلونوهناكهناالرشاوىوبتوزيعهم،الكبيرةالتركيةالعرائلوجميع

سفالة،فييعيشوناليومأمحرهمولكنالقدرممة،ثروتهعلىحافظقنهولاءبينتصادفوتد

الدناءةهذهأناسمشاهدةالمستحي!!صتإنأقولأنوأستطيعإسطنبولفىطبقةأحطوهم

لم.العافيأخرمكانأىفئوالانحطاطالخلقية
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هىالعثمانيةالممالكجميعوفيروملىوفيالأناضولفيالروملكسبالوحيدةالطريقةإن

عليهم.كبيرتأثيرفلهؤلاء،إليهموالتقربعندهمالد-شرجالكسب

-علىالآنحئروسياتحصللمالأسبابولهذه،الجلالةصاحبياالراهنالوضعحوهذا

كبير،نجاحعلىالعثمانيةالدولةفي-الروموبخاصةالمسيحيينبينالمتواصلجهدهامنالرغم

الثمرةستقطففإفا،الثورةإلىالروملدفعمدروسةخطةدقةبكلروسيا!بقثإنولكن

الدولةمسيحمىيبن-منحاليآالاعتمادتستيملاروسياولكن،سنواتعشرأوممافيبعد

منمسلحةمساعدةتجدلنفإنهاجديدةحربأروسياأعلنتوإذا،الصربيينعلىإلأالعئمانية-

نإتركيا،فيالموجود-كأاليهودعنجلالتكمويسألحط.الصربيينسوىمنتركيامسيحمسبيز

منكثيرتركيافييوجدأنه:هىالخصوصهذالجا،لتكمأعطيهاأنأستيماليئالمعلومات

فقط.التجارةفيمنهمكونايأخرىالأقطارفياليهودمنكغيرهموهماليهود،

اظرجعةالسياسة

لاروسياخدمةفيالموجودينالرومالجنرالاتإن؟فأقولالخارجيةالسياسةإليبالنسبةأما

جواسيسهم--بوساطةأنهمإلأ،العصيانعلىرومليفيالروموتشجيعحثيستطيعون

فرنسا.ضدوالوزارةالقصرإثارةخاولون

لاولكنتركيا،علىالاستيلاءتستطعانروسياوكذلكفرنساإن:أتولأنليبدولا

أبدآ.راحةفيفيهاالبقاءأودائمةبصورةالبقاءيمكنهما

موقععداحصينةمواقعالشمالفيعندهموليستمنظمحديثجي!قتركيافييوجدلا

الأوروبيةالجيويقأمامالصمودالحالبطيعةتستطيعانلاقلعتينأووقلعةو"فيدني""إحماعيل"

سيواجهالدانوبنهرجهةمنهجومهييدأالذيالجيشفإنهذاومع.إسطنبولخوالزاحفة

بسهولةتستسلمولن،بعنفسيقاتلالعئمانيالجيشأناخؤكدفىت،كثيرةجديةعقبات

التمرد.غايةمتمردأروحآويحمل،نادرةبشجاعةيتصفالذىالمسلمالشعبجاهر

وجوانبهالجي!قأجنحةوستتعرضالعح!حابات،حربعلىسيستمرالشعبأنشكولا

التمويرت،فيصعوبةكذلكوسيجدوإفاكه،إضعافهإلىتؤدمم!مستحرةلهجماتوموخرته

جا!لتكمويستطيعشىء.كلوتدمرخرلتىأندونأراضيهاتتركلنالتركيةالجماهيرلأن

والمراصلات.النقلوسائطناحيةمنالروسسيواجههااليئالصعوباتخحينالآن
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المسيحيينيكرهونوهم،التعصبغايةمتعصبونالمنطقةهذهلطالموجردكأالأتراكإن

وهمتصورها،يمكنلابدرجةشجعانبأفمأقولأنالجلالةصاحبياليواحمحايأجانب،

للد-ش.فداءبأنفسهمالتضحيةنيواحدةلحظةيترددونلا

فيصعوبةسيواجهالمهاجمالجيشفإن،التركيةالمدندطمحصنةمواقعوجودولعدم

يسكنهاالتيالأوروبيةالمناطقفيالبقاءأريدوإذا،وخيولهوعرباتهمدافعهعلىالمحافظة

المناطقتلكفيأبيهمبكرةعناقركىالشعبقتلفيجبوطمأئينة،أمننيالأتراك

فبها.بالهجرةرضواإذاأما..الوجود.منوإزالئهم

المسلمين؟بينالفرتةإدخالنشطيعهل

الممكنمنهل:الدوامعلىخاطرىعلىيلحالسوالهذاولكنئجممكنهذاهلأدريلا

المسلمين؟بينمذهبيةعداوةإدخال

يسكنهاالتيالأراضىعلىالاستيلاءفإن،الاسلامىالدكفيالنزاعخلقأمكنإذا

سهلأ.يكونأوروبافىالأتراك

إلينا،بالنسبةمنهالروسيابالنسبةأسهليكونالمناطقهذهعلىالاستيلاءفإنيكنومهما

التوجهأنكلفييستطعوهووومآ18مسافةسوىإسطنبولعنييعدلاالروسىالجيشيلأن

عنكليسه""قيرقمنيقتربأو"القدمزارا-طرنوه-"رسجقطر-شعنادرنه"اإلى

الأسودالبحرشوافى.كلحاذاةالتقدمالروسيايأسطولويستطعشوملو"-"سيلسترةطريق

.البرىالجيشلمساعدة

يصادفلنالروسيةالبريةالقواتمعإسطبولإلىسيصلالذممطالروسىايأسطولإن

سابقآ-أوضحت-كماالجزرروميأنذلك،التركيةالحربيةالسفنكلىالاستيلاءفيمصاعب

.ممتازونملاحون

التعصبلأنحينذاكستبدأالحقيقيةاطصاعبولكنهذا،كلتنفيذالروسيستطيعنعم،

حدآ.سئوضعدطالروسوسيقعسينفحرانللروسالثديدالعداءوكذلكالدعط

يسكنهاالئالأوروبيةالأراضىفيبأمنالبقاءتستطيعلنروسياإنايأمر:هذاولأؤكد

يكونراأنوبلغارياروملىمسيحيويستطيعولنبالقرة،عليهااصتولتولو!تالأتراك

لأ"2
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يستطيعوالنالرجالفهؤلاء،الروسجنرالاتيتوقعكماالإطلاقعلىلروسيافائدةذو!

للأئراك.أندادأيكونواأن

؟أخرىمرةحربفيالدخولروسيانيةفيهل

روسياإن:بالإيجابالسؤالهذاعلىأجيبأنعلىتساعدانئومشاهداقيمعلوماقيإن

تشتدأخذتالئالروسيةالدعايةوكذلكلجيشها،العسكريةالخططفوضع،الحربتريد

النية.هذهإلىتشيرالرومجاهيربين

نأالمستحيلمنولكن،العثمانيةالدولةمعرابطةأوروبالطالتركيةالمناطقأقلبوسنةإن

سبيلفيشوقبكلبأنفسهمللتضحيةواستعدادهمالدينيةعقيدتهمقوةفيمثلهمأناسأ

(1)0ااينلدا

نابليونإلىالفرنسىالسفيربعثهالذئالشاملالسياسىالتقريرمنمقتطفاتهذه

الدولةفيالأوضاعمنكثرعنقيمةمعلوماتالقارئأعطتأفاشكولالونابرت،

.الفترةلخثفيالعثمانية

هى:التقريرهذاتراءةمنالقارئهاخرجأنيستطيعالئوالخلاصة

قىمنتهزةالعثمانيةالدولةالتهامتريدكانتعامةالأوروبيةوالدولخاصةروسياإنا-

السكار.تركيبهاوطبيعةضعفهاذلك

أصت،فييعيشونكانراالمسيحيينالرعايافإنأنداكالشائعةالدعاياتجميعخلاف2-

عادلة.معاملةيلقونوكانوا

وماالدئالعاملكانأدوارهاأضعففيحئالعثمانيةالدولةساندعاملاهمإن3-

الئالخططأننرىف!ننالذلكالجهاد،عاطفةصتالمسلمالشعبقلبل!فىججهكان

هذاهدمتستهدفماأولتست!دفكانتالعثمانيةالدولةعلىللإجهازتوضعكانت

جذوته.إحمادبغية،المسلمينيينالمذهبيةالفرقةببثوتصفيتهالعامل

(11لاكه+كاالم4هتالكالالم،+ا4ءكا،*"ه2?لما.?لملا.لا..ا.حعم4س!اءول80ا".5.لأ3-الاث!.
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والمتملقونالمنافقوناستطاعالزمنفبمرورالاصالاح.طريقفيالاستمراريستطعلمولكنه

تزخركانتالتيالمشاكلعظمولعلواللهو.والترفالبذخحياةإلىجرهبه،أحاطواالذين

حياةإلىفانصرفوالقنوطاليأسفيأوقعهحلها،وصعوبةوكثرقا،الامبراطوريةبما

+)1(المتعة

لمدينةالسئالاقتصادمميالوضعتصورباشا""جودتمذكراتمنالآتيةالسطورولعل

العزفى:عبدالسلطانحكممنايأولىالسنواتفىإسطبول

الأيامأحدوفي،الوقتمرورمعسوءآويزدادجدأ،سىءمافيوضعدطالخزينة"كانت

الورقيةبالنقودقرلقمائةقيحتهالذئالذهبكان)2(إسطنبولإلىباشا""فواديصلأنوقبل

قريق،الئلاممائةتجاوزتالتالياليوموفيترلق،بث!ائةوأصبحطفرتدب"القائمة"المسماة

شيئآ،تساوممطلاالماليةالأوراقهذهأصبحتحئقرشأربعمائةإلىالقيمةوصلتإنماثم

الأوراقهذهسوىالشعبأيدممطفييكنلمبينمايقبلها،لاوالقصابوالخبازالبقالوأصبح

وألثلاثةالخبزبهاشترواالنقديملكوقكانواوالذكجياعآ،الكثرونبقىفقدلذلك،المالية

.السوقفيالآخرونيجدهلموالخبزنفدفقدلذا،أيامحمسة

بعضوظهرت،كبرةبكميةاشتروهالذفىأيدىمنبالقوةالخبزأخذالبعضحاولوقد

السلاحلحملالكثيريندعاالذىايأمرالطرتات،لطالخبزنهببسببالفوضىأمارات

".+(الجميععلىالحكلةواستولت،الرهبةمنجوإسطبولعلىواستولىوالعتاد،

يقدمونالصرافونفكانتسديدها،يتأخرالصرافينمنالمأخوذةالقروضوكانت

لدلةقوةداولكرلهصأ!نرأإليهينقلقنكقلصفعلدأإدلوزراء*،ا!عفكلعادةاتدضأولالعزيزعداللطنكان)1(

كالىغصهولكى.أياملعدةالمرضنريق2الوزلملازمةتكنىكانتمهراحدةصنحةنلاتزأ-ضعارعأكان-)ذحارئة

لالومولاللطاليةالهداكاتدأذلكوعدفعته،علىيخندما!لمة،طغهللحع2ولصفحةمندقائق!دوتحلاضىيكن

الفرلغ!!علىالمتلقرالرز-سيبتالى

طريفة،طرمةالىاخوافاهتدوا،القردةالسطاليةلمفعاتهدهمنللحلاصطر!ةرالدولةورحالالقمررحالفكروقد

لطم!همكوهوالمداءوتتفاخاروالفرر،علىذراعهكريكمعهكطيكللاوخحووهولأصئافيطحارهالقاموهي

كافيةوخممهاابد!لغلاللارمةالقرةفتكودبد*:لبلوالصالورللاءطالباو!رحثانرأ!رمفكاد،بدولالأكل

31(.صال!القاللصدر!الصفحةمىالحرصاحصفيتحلصياحهلمكود

فب.لاضلام!!رلإلىطربقهدطشكالى:أعظمصدرأعبنعدماإلاملطياشافزادكالى)!(

13)لا3كاالم*ءاحص،11!ا؟لمحا3-؟5ء،لالاكه5!الا.
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العزيزعبدالسلطانعهد

الئال!"،"محصودالسلطانوابنعئمان،المنوالثلاثونالثافيالسلطانهوالعزيزعبد

.أماهـ/277861عامالسل.كلرضالمجيدعبدالسلطانأخيهوفاةبعدالعرش!اعتلى

التركىللمفكرالسطورهذهننقلالمجيدعبدالسلطانعهدعنمختصرةفكرةولإعطاء

فاضل:نجيبالأستاذالكبير

محتلكجيشكانالذىالانكشار!الجي!قتصفيةعلىطويلزمنمضىقدي!ت"لم

والمادية.المعنويةالناحيةمنوقو!صحيحجيشمكانهبعدنشأقديكنأولكنلبنده،

المستقبل.نيسدادهاكيفيةفيالتفكيردونايماوروبيةالدولمنالقروضأولبدأتثم

عقدةبدأتكماالامبراطوريةأرجاءكلمنتسمعوالانهيارالتفككأصواتوبدأت

المالي.للتضخمنتيجةالاقتصاديةوالأزمات"،الكبرى"الدولمنالخوف

مصلحأوفكرممطزعيممنقرونأربعةأوثلائةطوالالعثمانيةالامبراطورية4لخلو

والمقلدكبالغربالمنبهر-فىالسطحيينللدبلوماسيينالمجالتركفقد،وأصيلكبيراجتماعى

.العامالشللوسريانالإرادةوذبول،العقلوضمور،الروحفقدانالنتيجةوكانت...له

الرجلروسيا:قيصرمنوالتسميةالتشخيصجاءماوسرعان،للمرضصورةهذهكانت

(1)10المريضا

ضعيفآشخصآكانلآنهشبه،قبلمنمحبوبآشخصآالمجيدعبدالسلطانيكنلم

الادارةوسوءبالفوضىعهدهثميزوقد.المسكراتإلىجانحآالشهواتفيومنغمسآ

بدل"القائمة"باسمالورقيةالنقردمرة--لأولعهدهفيوطبعتالكبر،الماليوبالإسراف

قواميشبهالذكطبقوامهالعزيزعبدالعهدوليير!عندماكانالشعبولكنالذهى،النقد

إليهيخيلالبسفورشواطئكلىيتسابقأوإسطنبولأزتةفيجوادهممتطيآيمروهوالمصارعين

المنقذ.)2(البطلهوسيكونأنه

إنقاذحكمهمنالأولىالسنواتفيفعلآحاولالسلطةالعزيزعبدالسلطانترلىوعندما

ممفاء.بوزراءنفسهوأحاطللإصلاحجهودهوبذل،اتنقةالماليةالضائقةمنبلاده

")*لممم!.+كا!كايمك!.ح.ول13ح!اءممثا!ل!!13كل!لامح!اح3ءكلا+3لأ،!داا!!31اد!لاها791،لأ23و.

"؟ا/ا/لا،*+،ى+لأ.خ!.ظحاحمملاا،ل!27.313.
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هذهمنأنموذجآوإليكم.بأموالهممطالبينالعريضةتلووالعريضة،الشكوىتلوالشكوى

التركية:الوزراءرئاسةأرشيفمننقدمهاالعرائض

لسلطانكمقولوا،المساكينالأطفالهؤلاءإعالةنستطيعفكيفايأبواب،علىالأعياد"إن

النقود".)1(لنايعطىأنالنقود...لنايعطىأنالنقود..لنايعطيوأنمصاريفهمنيقللأن

عهدفيالتركيةالديونإن:نقولالعثمانيةللدولةالماليالوضععنواضحةفكرةولاعطاء

يأقي:كحاكانتالمجيد"عبدالسلطانعهدمنمنهاقسمانتقل"وا!خطالعزيزعبدالسلطان

ذهبيةليرة000.269.75:الخارجيةالديرن

ذهبيةليرة063.430681:الداخليةالديرن

ذهبيةليرة!063.969138:المجموع

الدحمنإنأى.ذهبيةلرةد.5.247.58مقدارهافوائدالديونهذهضمنوكان

فقط.ذهبيةلرة1722112508كانالمستلمالأصلي

بيلغالمجموعف!ن،ذهبيةليرةملايين9.كلقدارمنتظمةغيردرونآالدكهذامجموعإلىأضفناف!ذا

إسترلمئ.)2(جنيهمليارعلىقليلآفىيدماوهومليونآ051

ألقابآيستحدثالعزيزعبدالسلطانأننرىالسئالشكلهذاتسرالأموركانتوبينما

متحايز..اغ.،ميرانميرى،غلا،بكلربكي،وزير،منها:دولتهوأركانلوزررائهجديدة

إلى:ااالجلالةصاحبب"ياالسلطانخطابمنل!دألقب،لكلخاصخطابوهناك

صاحب"يا:إلى"،العطفصاحب"يا:إلى"،الفضلصاحب"يا:إلى،االعزةصاحب"يا

ا)3(االغيرةصاحب"يا:وهىدرجةأداتإلى"،السعادة

وأن،الاصلاحاتمنيخللمالعزفىعبدالسلطانعهدأننذكرأنالإنصافمنولكن

يأقي:مامنهانذكر.الاصلاحاتهذهفيصرفالديونهذهمنكبيرآتسمآ

الجش10

ألف05قوامهنظاميآجيشآالمجيدعبدالسلطانعهدمنالعزيزعبدالسلطانورث

اهـ.927صةالخاعةالحرالةأورآثابركية،الوزارذرلاتأرضب)1(

)2(امم!كا"كه،ء+لأ03ظماح!ل!لة!ا3مه.

)؟(،،!.لم!،!يهلا.ف!.3،1لاكله!ا!؟.336.
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جندىألف.18إلىارتفعقدالجيشهذاتعدادكانالسلطةعنثخىوعندما،جندى

كاملة.أصبحتتجهيزاتهأنكحا

البحريلأالقوة20

الدولةإنحئ،الحربيةالسفنشراءفيكانتالدولةأموالفيهاصرفتجهةاهمإن

الحمولةمجموعناحيةمنبريطانيا--بعدالدولبينالثانيةالمرتبةتشغلأصبحتالعشانية

البحرية.

لصنعجيدةترسانةأسسبل،الخارجمنالسفنبشراءالعزيزعبدالسلطانيكمفولم

البواخرعددناحيةمنالبحريةالقوةفيالسريعالتقدمأنغيرإسطبول.خليجفيالسفن

لقلةوذلكاستعمالها،وإجادةالبواخرهذهإدارةناحيةمنالتقدمنفسيرافقهلماغربية،

خلعبعدروسيامعنشبتالئالحربأنإلأالخبراءبعضجلبالسلطانأنومعالخبراء،

تؤدممطأنتستطعلمإذ،البحريةالقوةهذهاستعمالفياللرايةقلةأثبنتالعز-فىعبدالسلطان

.الحربتلكلطفعالدورأى

الحديديةالسكك30

منها:نذكرالعزيز،عبدالسلطانعهدفيمرةلأولتركياإلىالحديديةالسككدخلت

كم832بطولأدرنة-إسطبول

كما05بطولأدرنة-غاج6دره

كم342ب!ولبلوفنة-أدرنة

كم501بطولنبولويا-ترنوفة

كم263بطولتروفيحةا-نيكسلا

كماء5بطولحمجة-إزمير

كم3بطولبوجه-لوبراد

كم2بطولسيديكوى-أصرغازى

0013بلغام875ا-087سنراتحمسفيأنجزتالئالسككهذهأطرالومجحوع

كم.
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الامبراطوريةأنحاءنحتلففيوالاعمارالبءحركة.4

ثطوالشركاتالصناعيةوالمدارسوالموانئوالطرقوالمستشفياتالمدارسبنيتفقد

المحلية.الصناعاتلحمايةمرةلأولالجمركرسومووضعت،الإمبراطوريةانحاءنحتلف

ممرقا،أتت"الدانوب"الطونةولايةدطوالتعميرالإصلاححركةأننذكرذلكعلىوكمثال

.)1(فقطسنواتحمسخلالأضعافأربعةالولايةهذهإ-ساداتتضاعفتإذ

الئالثوراتننسىلاانعليناكبيرةنفقاتتنطلبكانتوالئأعلاهالنقاطإلىإضافة

باهظةمصاريفالدولةتكلفكانتوالئالإمبراطوريةمنكثرةأرجاءفيتحدثكانت

،حمادها.إليهاالجيوشسوقعند

الدولةخزينةكانتالئالماليةالضاثقةفىالأسبابأهمعلمنا،تقدمماكلعلمناإذا

.الدوامعلىمنهاتشكوالعثمانية

بالأصحأوالتقر-س،هناندرجالفترةتلكأوضاعمنمهمةبحوانبالقارئيحيطولكى

سنةفرنسافي"نيس"بلدةفيأجلهبدنوأحسعندماباشا)2(فرادكنبهاالئالآخعررةالوصية

شؤونإصلاحدطومقترحاتهأفكارهفيهاملخصآالعزيزعبدالسلطانإلىوأرسلهاام868

العثمانية:الدولة

االسلطانامولاى1

وظيفةفيالباقيةالمدةهنهأحصرأنوأريدأقل،وربما...قلائلأيامسوىعمرىمني!قلم

.الأضرةوأفكاركطأرائىجلالتكمامامفأعرض،ومقدسةكبرة

لذلكالأسطر،هذهإلىالجلالةصاحبينظرعندماالدنياهذهعنرحلتقداكونربما

القبورمنالمنبعثةالأصواتلأنكلامىعلىالاعتحاد-المرةهذهالأقل-لطيستطعفإنه

.الدوامعلىلإخلاصالحقتقول

(السلطانمولاممط

،1)4(3لملم*4ل.ل!ه"لما*ىالمء7+ه،اا?لمط،3.ل!.ل!ء4-صمح+ا،5!يماحلاثه.3-11703/،كهأ+كاالم*،حى/حىا!+،للا.833اء33ولا،هممه،لا33.3.

وريرومصصالوزراء،رثيىأيالأعغدم،الح!دركش!صالضفيعبدا!سلطانعهدنمهمةماصىكاضافرادضعل)!(

الحارحية.
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تستطعولكىومجيد،مشرفهومابقدربالآخطارمحاطإليكاللةأودعهالذىالمقامإن

بوضععلمأأحيطكأنعلىواجبآكان،قيامخيرعات!علىأخذتهاالتيبالوظيفةالقيام

للغاية.لممؤ

خطر.فيعثمانالدولةإن

إلىالدولةدفغوهذاخن،وتخففنا،مذهلةبصورةأعداؤناتقدمأجدادناأخطاءفبسبب

.الأزماتهاوية

حالآعلاقتكتقطعانيجبمولاكطايا،الهاويةهذهمنللخلاصفقطواحدحلهناك

منبعضأإن.للدولةجديدةقوةلاعطاءالأوانأنلقد،الدولةلادارةالقدىمالأسلوبمع

منبأن-إقناعكم-وسيحاولونسيقولونزعحهم"حدعلىالوطنيين"أوبأنفسهمالمغترين

القدركلة.بالوسائلقوتهاسابقإلىالعثمانيةالدولةإرجاعالممكن

خطأامنأعظمهوما...مولاىاياخيالهذا

الوسائلأنشكفلا،القدمالوضعداملوأىاجدادنا،أيامكانواكماجيرانناكانلو

-معاليومأوروباولكنسيدنا،لأوامرأوروباجميعإخضاععلىقادرةكانتالقدرممة

وراءهم.وخلفوناالأمامإلىتقدموافقدسنة،مائئقبلماأوروباليست-الأسف

المعارفمنكنرآاليومتملكالعئمانيةفالدولةسابقآ،كناكمالسناأيضآأنناشكولا

الدرجةهذهتكفىلاسابقآ-قلت-كماولكن،العظامأجدادناأياممعروفةتكنلمالئ

فيه.نعيشالذىالعصروبينبينناشاسعةمسافةهناكتزالفلا،المعرفةمن

أجدادناعلىنتفوقلاأنيجبأوروباقارةفيالبقاءالعئمانيةالدولةتستطيعولكى

لا:أقولوضوحأممثرأكونولكى.عليهمالتفوقبلجيراننا،قوةبلوغيجبإنمافحسب

وقدرةكإنكلترة،ماليةقدرةلهاأصبحتإذاإلآالسلامةإلىالوصولالعثمانيةالدولةتستطيع

كروسيا.عسكريةوقدرةكفرنساوفنيةعلحية

مندولةأيةعلىللتفوقاللازمةالشروطجميععلىحائزةسيد!يحكمهااليالممالكإن

الأحهزةجميعتجديدمجبالشروطهذهمنالاستفادةنستطيعلكىولكنأوروبا،دول

كانتالئالقدركلةوالقوانينالأساليبمنمجموعةفهناك،العدالةوأجهزةوالإداريةالسياسية
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شك.بلاضارةاليومولكنهافائدةدونفقطليستفهىالآنأما،الماضىفيفائدةذات

فلاومسيحى،مسلمبينالدنيادطيفرقلاوالعلمدائمأ،العلمفتقدالاسلامىالد-شإن

اختراعه.مكانعنالنظربصرفالانسانلبئمفيدشىءأىوتبئقبولمنبد

المنورةالمدينةفيمخترعآالشىءهذاكانإذاعمابالسوالمطلقآأحدآيأمرلمالإسلامإن

تكونلاالقديمةالأساليببتغييرهادولئناأنلبيانهوالموضوعهذاعرضإن.باريسفيأم

الدين.ضدمتصرفة

العثمانية:للدولةالخارجيةالعلاقاتعنقليلآأتكلمأنأريدوالآن

بعضتأمينإلىمضطرونفنحنلذاقوتنا،لقلةأعدائناأماموحدنانقفأننستطيعلاإننا

الأجنبية.الدولمعنا.منوالمتحالفينالأصدقاء

فيأوروبادولإن؟نتحالفدولةأيةمعولكن،الأولالشرطهوهذانعم،...التحالف

أننابحيثمعينأوضعأضدنااتخذتالدولهذهولكنالآخر،البعضمعبعضهادائمتنافس

هذامثليصرفوالمأجدادناإنحقوقنا.منضئيلحقعلىللمحافظةهائلأجهدآنصرف

الصعوبة.هذهمثليتحملوالمو،والممالكالأراضىفتحواعندماالجهد

كقوانينها)1(متينةوصداقتهاالدولةهذهفسياسةحلفائنا،منالأولالصففيإنكلترةتعذ

أهميةمنالتقليليمكنلاكماتناسيها،يمكنلالناالسابقةمساعدقاإنوأنظحتها،

المستقبل.فيلناتقدركلهايمكنإليئالمساعدات

هذه،متينةطباعذىلشعبدولةهىالدنياأرجاءفيتدرتهاأثارنرىالئإنكلترةإن

فإنتركنا،الأخرىالدولأرادتوإذامعنا،للتحالفالأخرىالدولمعستتسابقالدولة

بأنأعتقدفإنئرأيهيمدىأنمثلىفقيرلعبدكانوإذايتركنا،قنأخرستكودنإنكلترة

.وأصوبلناإنكلترةصداقةتركمنأهونولاياتناببعضالتضحية

لافرنسالمحالفةأهميةإعطائىإنأيضأ،جانبهامراعاةالمصلحةتستلزمدولةفهىفرنسااما

منلخشيئولكئ،كبيرةبدرجةلناحليفةوتكونتساعدنا،أنمنهامل6كوفيإلىيرجع

مؤذية.ضربةوقتأىفيلناتوحهأناحتمال

الاعكاد.هداحطألأيامأننت)1(
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حئالحسنةالجوانبيحبلشعبدولةوهى،الفروسيةأخلاقتستحسنالدولةهذهإن

ملائمطريقباتخاذيكونالشعبهذامثلمعالتحالفلدوامالطريقإنالأعداء،عند

ايأملوقطعتحالنامنفرنسايئستفإذا،المدنيةمضاردطبالتقدموكذلك،إليهبالنسبة

الفقرممن.عمودناإلىضربتهاوستوجهأعداثناقائمةرأسإلىستتحولفإنهامتا،

ولكن،القرمحربفيتشتركلمأنهاصحيح،كثيرةمشاكلهاولكن،قويةالنمسادولةإن

توجمىنظرةالشمالفيا)1(الأكبرا"البلاءإلىدائمآتنظريجعلهاالألمالماالاتحادمنإخراجها

اتبعتفطالمالذا،العثمانيةالدولةعلىكخطورقاالنمساعلىخطرةروسيالآن،وخوف

العئمانية.للدولةطبيعيةحليفةتكونالنمساف!نذكا!اواستعملت،رصينةسياسة"فيينا"

الولاياتلطوالقلاقلالاضطراباتيثيرعام)2(مائةمنذيزلنمالذىالأكبرالبلاءإن

هذافيالغربيةالدولوباشتراكالنمسامعالحربىبالاتفاقإلآيزوللاالبلاءهذا..الشرقية

.الاتفاق

أملفيمستغرقةوهى،الشرقيةبالمسألةمهتمةغيرالآنحئتزاللافهيبروسياأما

المسألةفإنألمانيااتحدتإذاولكنبنا،للتضحيةالأملهذاأحلمنومستعدةألمانيا،توحيد

الدولاهتماممنأقلالشرقيةبالمسألةحينئذاهتحامهايكونلنإذ،الظنأغلبعلىستتغير

الآخرى.الغربية

وز-رأناكنتولو،الشرقنحوالتوسعأملعنالتخلىتستطيعلاالدولةفهذهروسياأما

.إسطنبولعلىأستوليلكىلمالعالحاربثروسياخارجية

-تقريمأ-معنايفعلواأنهـيدونفهمعلينا،روسياهجوممننستغربأونتعجبأنلناليس

روسياأمامحقوقنا.وعنأنفسناعنندافعأننححتيملاونحن"بيزنطةاقياصرةمعنحنفعلناهما

قوةهوروسياأمامنحتاجهالذىالشىءيأنمنا،وغفلةسذاحةيكونهذاإنالححج،بتقدم

رادعة.

القوةإلىمجاجةنحننملكها.الئالمنهكةالقدطة"تلك"القوةبالطبعليستالقوةهذهإن

تتقدمروسياودولةأوروبا.يأممعصرناعلماءوفرهاوالئأمامهاالوقوفيمكنلاالئ

القيمرية.روجابقصد(1)

ام.766سنةفدأصثمانيةالد:كلىالفقي!ئارةلدأتروجاأن-رىلاضافرادأنهداومعئام.866شةيقر!هدامحص)2(
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الانشاءطورفيالكائنةالجديدةالحديدوالسكك،)1(بطرسالقيصرعصرمنذمذهلبشكل

الحالية.قوثاأضعافعشرةالدولةهذهتوةمنتضاعفسوف

ذإروسيا،اعتداعاتعلىتلريجيآالأوروييةالأممتعؤدهوخادمكميخيفماامح!رإن

منشديدةحيرةفيخادمكمأنوالحقيقة.طبيعىشىءوكأفاالاعتلاءاتهذهترىأصبحت

نجاحكثرآأقلقئوقد.الوسطىسيا6فيبدأقاا!خطالقوميةروسيابسياسةإنكلترةاهتمامعدم

فيالآنأصبحتالأناضولفىحدودنايأن)القوقاز(،قفقاسيافيالثورةعلىالقضاءنيروسيا

البريةقوتنالتقويةوفارأليلآفيهنسعىأنيجبالذىالوقتحانفقدولذلككبيرخطر

والبحرية.

االسلطانمولاى

كلفيلنجدتناحلفاؤنايفمثأنفيهالمشكوكمنإنإذ،واحدةلحظةنضثعلاأنيجب

مئلآيتفاقمفقدأوروبا،فيالتوازنتغرنتيجةلمالعاوجهيتغيرفقدإنذارسابقوددونأن،)2(

.)3(بسماركأمر

روسياإنالآفراد.منامحمرتخطئالدولبأنأقولأنأستيمبلكايأفراد،تخطئالدولإن

بأفضلتجهزهمالبرابرةمنمليونمائةرأسعلىهى،الدوليينالنظمأقسىاليومتمئلالئ

وولاياتإماراتأحماءأمامهاتجرفخطوةكلفيوهى،الحضارةاكتشفتهاالئالأسلحة

فتهز،السلافيةالوحدةإقامةإلتدعوأخرجانجامنومىفرنسا،مساحةمنكإرمساحاقا

ودولالآخرفى".أراضيفىأطمعلا"إنئ:تقرلماكثرأف!لهاهذاومعأورويا،مستقبلبذلك

السلطانمولاىإنئ...الاطلاقعلىمفهوميخرشىءوهويايأمر،امحراثهاعدمتظهرأوروبا

الوضع.هذافهمأستطيعلابأنئأعترف

أبدآتنقطعلاوالشغبالفنإن،ايراندولةالبالإلىتأقيأنبدلاروسياأذكروكدما

ا،كر.طرسللىثمكل)1(

!ققدوهرروجاضدالعنمانيةالدولةحابالىواطالاو)نكيرةنرنافبهااضركتالئالقرمحربللكاضافرادكو)2(

!درلةلغتجث1878تيركبة-لروجةالحر!لىحد!صدقوندالمتل!تكررلاتديحالصهدانللأر

روجا.أمموحلما!لعئمافت

أصأ.هناحد!عدلى+(
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ومساعدةصديقةالشديدالشيعىالتعصبفيانغمستالئإ-ساندولةإن.المملكةهذهفي

لقيصر،صديقآالشاهوأصبح-معلومهو-كماروسياسايرتقدفهى،الدوامعلىلأعداثنا

دونحالتالئهىحينذاكالغربيةالدولدبلوماسيةاتخذتهاالئالاحتياطيةالتدابيروكانت

تحتالآندخلتفدفإيراناليومتغيرقدالوضعهذاولكنالحد،هذامنأبعدإلىذهابها

الروسية.الدبدوماسيةإمرة

منتملكمابقدرالقوةمنتملكلا-الئإورانفان،قويةالعثمانيةالدولةأصبحتكلماولكن

ستأخذا-رانفإنروسياوببنيينناالعلاقاتفسدتإذاأنهغيرأمامنا،مشكلةتشكللاالغرور-

ضعيفة.كانتمهحاالأعداءمعمكانها

ومملكةوحشى،حكمتحتومحطمةمظلومةلجماهيرمملكةالحمد--ودئةإيرانإن

منفإنلذلك،السنةأهلمن.ممسلمينمحاطةوهى،السلطةعلىدومآمتنازعينلاقطاعين

ولكنلهذا.ثكفىالعثمانيةللدولةوالمعنو!ةالماديةالقوةوإن،الأدبحدودفيبقاءهاالممكن

خادمكمسوىيعلمهالاإيرانجهةمنأسياني.كلصالحناتتعلقششابكةومسائلأمورهماك

لسيدنا.ووضحهاأنيستطيعوهوباشا،)*(على

أداةتكونقدولكنهاشيئآتعئلاوحدهااليوناندولةأنصحيح..اليونانننسىولا

الذليلة-الدولةهذهسجلواعندماالأوروبيينوالشعراءالأدباءإن،عدوةدولةيدفيإزعاج

قبلنجمهأفلالذكطالشعبيحيونأفميعتقدونكانواالدولمجموعةنيلها-كيانلاالئ

منبعآأيقظراا-و"ارسطوا"هوميروس"مملكةمجدإحياءنيةفي-وهمولكنهمسنة،ألفى

.للعصاباتمجالآوأوجدواللفتنة

نأإلأ،وبصيرةدرايةفوىالروممنموظفينعلىالعثررتستطعقدالعثمانيةالدولةأنومع

زمنمرفقد،للغايةطبيعىشىءوهذااعماقهم،وفيجبلتهمنيمنروسةللعثمانيينالعداوة

هذا.كلرورفقدوالقد،للرومالحاليالوضعوببنالقدماءاليونانيينومجدسطوةأيامبينطويل

بذلكهذامعاحتفظواولكنهم،هاويةأسوأفيوتربويآخلقيآوسقطواالقدرممةقيمهمالزمن

هذاوسيدوم"بيزنطة"الشرقيةالامبراطوريةإنشاءبماعادةيحلصونوهمالقدبم،الجنوفيالغرور

عندهم.زمنآالجميلالحلم
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والمنحطين،بأنفسهمالمغترينالقوملهولاءالعدائيةالمحاولاتعنايمنعالذىالشىءهوما

؟الإهاناتأنواعلكلوالمستحقينخلقيآ،هذامع

يومآيكرهونهمالشرقفيالشعبجماهيرجعلوافالروم...المغرورةوتصرفاتهمأفانيتهمإنه

بكلىنمنعأنعليناوجبأعيننا،نصبالحقيقةهذهوضعنافإذاذرعآ،لهمويضيقونيومبعد

البلغاريين.سيمالاالمسيحيينرعاياناجانبمنللروممحبةحصولوانتباهدقة

أخذبشرطولكن،بسرعة"اليونانية"الروميةالكنيسةأسرمنالبلغاريينتخليصيجب

الكنيسةعنانفصالهمعندالبابوىالمقاممعأوالروسيةالبطر-سقيةمعارتباطهملمنعالتدابر

صحيحأ.شيئآيكونبلغاريةكنيسةتكوفىإن،الرومانية

جميععلىتعلوأنهىالعثطنيةالدولةتبلمنئئبعأنيجبداخلبةسياصةأصجإن

)1(بينها..اغ.11حكمآتكونوأنالدينيةالمنازعات

هذامنهانكتفىولكن،طويلة-السياسيةالوصيةبالآصح-أوالسياسيالتقريروهذا

فيالدوليةالأوضاعوعنالعشانيةالدولةوضععنواضحةفكرةالقارئيعطىلأفهالقدر،

.الفترةتلك

عندماجيدآتلخيصآأنذاكالعثمانيةالدولةوضعالعقادمحمودعباسايأصتاذويلخص

:يقول

هذهتعنيهاالئالدولولكن،العثمانيةالدولةمحوعلىقائمةالشرقيةالمسألة"وكانت

،الأناةأوالعجلةفيكذلكاتفاقعلىتكنولمالتنفيذ،طريقةفياتفاقعلىتكنلمالمسألة

الدولةحميتكما"المريض"الرجلتركةمنمنهاكلنصيبلطبينهااتفاقعلىتكنلمو

الحين.ذلكفيالعثمانية

وفرنسا،والدردنيلالبسفورومضايقالقسطنطينيةلتحتلالتقسيمتتعجلكانتفروسيا

ولا،المقدسوبيتوسوريةبلبنانتكتفىكانتيلأفا،والأناةالعجلةبينتتوسطكانت

ولاالهند،طريقإلىتطمحكانتوإنكلترةرأسها،منالعثمانيةالدولةتقويضعلىتحرص

بلادوبينبينهاوالحيلولةروسياصدعلىهالتستعينفرنساتساعدأنالضرورةعندتأب

())لماول*كاالميه"!+،"لم24ع!اكل2+هء!أإءا،لم*.للا.ءك!ء+!اا!هلا.!،ء،7.
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بالديارالمسيحيينلجميعالرعايةصفةلهاتتخذأنمنهاكلوحاولت.الأبيضالبحر

الصفة،هذهالعثمافيالسلطانصتاعترافعلىحصلتاقدوفرنساروسياوكانت،الشرقية

نيإنكلترةفحاولتاللانينية،الكنيسةلرعاية:والأخرى،الاغريقيةالكنيسةلرعايةأولاهما:

ولكن،المسيحيةللديانةالحارسلقبالتاجإلىتضيفأنعشرالتاسعالقرنأواخر

الانكليزيةالكنيسةاتباعيأنالصفةهذهلهايعترفوالمالأدقالشرقفيأنفسهمالمسيحيين

الشرقيين.بينقليلينجدورمئذكانوا

سلاحتستخدمكانتيأفاالعثمانيةالدولةإقلاقفيصعوبةالدولهذهتجدولم

الحركاتعصرعشرالتاسعالقرنوكانتشاء.وكيفماتشاءحينايأجنبيةالامتيازات

فيلهاالمطاوعينتجدأنالدولعلىالعسرمنيكنفلم،والمشرقالمغرببلاددطالوطنية

يطلبونمسلحونومنهم،المسيحيينوغرالمسيحيينمنسواء،التركىالحكمعلىثورتها

التركية.الإدارةعلىينقمونأوالاستقلال

المكانفيالمذابحخلقعنتتورعلمالجهنميةالسياسةأنبالنظرالجد-سايأمرولكن

علىالإسكندريةومذابحلبنانومذابحأرمينيةمذابحفحدثت،المطلوبةالآونةوفيالمطلوب

شهور،أوبسنواتذلكقبلترسمالىالخططإحدىلتنفيذلازمةكانتكلماالتقديرهذا

فيالمذابحاماالكيرى،الدولجانبمنالتدخلإلىتدعوالئهىالمذابحهذهوكانت

التهديدأوالتدخلعنفضلأالاحتجاج.كلجردأحدلهايعرضفلمالبلقانفيأوروسيا

(1)110حئلاللابا

الحديئة.لكتبدارد،513-صالأولىالطحةوم!تقمله،حفر.!حرين:القرنفيالاسلاآالعقاد،مححودعاس)1(
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"تورك"جونالفتاةتركياجمعية

تمههد

فيايأوروبيةوالدولروسياأطماعتزايدوأمام،الضعفنحوالامبراطوريةسرأمام

الدولةإنقاذنستطع"كيف:العثمانيينمنكثيريتساءلأنالطيعىمنكانفقدأراضيها،

؟11.العثمانية

الدولةمنهاتشكوالئالأساسيةالعلةاما1هو:أخربسوالالحقيقةفييرتبطالسوالوهذا

العشانية؟11.

طريقةمعرفةأوالدواء،وصفيمكنكيفالأساسية-العلل-أوالعلةمعرفةفبدون

ا؟االمريض"الرجلعلاجيمكنوكيفالانحلالطريقفيالسائرةالامبراطوريةهذهعلاج

.)1(الفتاةتركياجمعيةمنالسرالهذاعلىالجوابجاءماسرعان

.الأعماقإلىينفذلاسطحيأ...كانالجوابولكن

يقيدالذ!ماالدستورإعلانوفي،السلطانشخصتبديلفييتلخصعندهمالعلاجكان

الشعب.ينتخبهبرلمانأماممسوولينالوزراءويجعلالسلطانصلاحياتمن

والعميقةالمعقدةالمشاكلأمامالفتاةتركياجمعيةقبلمنالمقذمالعلاجهوهذاكان

العثحانية.للدولة

منالتا!دودونعناءدونالفرنسيةالثورةأدبمنومنقولةجاهزةووصفةسهل،علاج

العثمانية.للدولةكفايتهاأوملاءمتهاأوصلاحيتها

النقصوبمركببالضألةالشعورومنوالروحى،الفكريالانحطاطمنالفترةتلكوفي

النظرةأو،للمشاكلالعميقايأصيلبالتحليلأحديأقيأنالمنتظرمنيكنلم،الغربأئام

بايأمور.المحيطةالواسعة

فيريباولاا:)1(الفتاةتركياأعضاءعنيتكلموهورامزورأ.أرنستالدكتوريقول

ماتكوينهمأساسفييكنلميأنهنظرآله؟ينعرضونأصبحوامماالكثيريفهموالمأنهم

فرعة.تفاصلفيندخللالكيالقاد،تركباحميةقيالص!والحمحياتسهي)1(
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غيرالتركيةفيعنهايعبرونصارواالئالأفكارمنالكثركانولذلك،لذلكيعدهم

أنهمهوالمهمولكنيستوعبوها.لماستعملوهاالىاللغويةالمفرداتوحئبلجيدأ،مهضومة

و"البرلمان".و"الدستور""الوطن+مثلكلحاتيستعحلونبدؤوا

تحتاجالعثمانيةالامبراطوريةكانتبعد!يفهموهالممصطلحاتيرددونكانوافقدإذن

أعضاءمنأحديكنلمو،وشعاراتأفكارمرددىإلىوليس،وأصيلكبيرفكرىزعيمإلى

.المطلوبالمستوىهذافيالجمعيةهذه

أهدافها؟كانتوماذا؟تشكلتومئ؟الجمعيةهذهأفرادهمقنولكن

باختصار..لهسنتعرضماهذا

8تورك"جونالصةتركماجمعية

بوادرالعثمانيين)2(المثقفينبعضأوساطفيبدأتالمجيدعبدالسلطانحكمأواخرفي

الذفىهولاءصفوففيوالشكوىوالنقدالمعارضةهذهاستمرتوفد،والمعارضةالنذمر

عبدالسلطانزمندطالسريةلجمعيتهماحمآاالفتاة"تركياأكط"تورك"جوناسماتخذوا

أيضآ.العزيز

يقولفمئلآ.الفتاةثركياأعضاءيينتنظيميةروابطوجودينكرقنالمورخينمنوهناك

إلىمستندةتكنلم"الفتاةب"تركياالمسماةالجمعية"إنبك:حسنزادهباشاسامىالمررخ

الشبابمنمجموعةهناككانتا)،("شناسىامنفاعتبارآخاصتشكيلأومعينتنظيم

السياسةوينتقدونيعارضونبالأحرىكانواأوأنذاك،ا)3(االعالي"البابسياسةيعارضون

جريدةمطعةفييجتبعونكانراالشبابفهولاء،والمسكنةبالعجزالمتصفةللدولةالخارجية

يتبادلونحيتاا)-(كمال"نامقلتلميذهخففهاوا!خط"شناسى"أنشأهاالئالأفكار""تصوير

".)4(الحكومةانتقادفيويأخذونالأفكار

على(الفتاةتركياجعيةعضوأوالجديدالعثمافيى)1""جونءتوركصفةتطلقأخذتثم

نوعآأنالظاهرولكنتجاهها.السياسيالمعارضموقفويقفالحكومةينتقدشخصكل

.04ء!ر!زور،أ..أرتد.،8051ونررةالتاةتريها()

المترة.تلكليمثفأيحركادأجةلغةمىنيلأحظأأووالبهاكةثقراعة!عر!كانقنكلارملاظةمع)2(

العنطيية.الحكرمةأ:الورراءمجصأى+(

)"(7كابر*4.ء+!+امم!لا03؟د"ءهكة!لال!طاهـ.-9447.
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الاجتماعاتبعقدبدؤواإذ،للرضعالمعارضينالبارز-شالأفرادبينينشأبدأالتنظيممن

.الصباححئالاجتماعاتبعضيستمروقد،سريةبصورةأخرىأماكنفيالمتتالية

علىأفندممط،)*"حماهباشا،)"(ضياء،كمالنامقالشاعر:الفتاةتركياأعضاءأهمكان

وليوهومهمشخصإليهمانضمثمباشا.)-(فاضلمصطفىالمصرىوايأميرسعاوى)،(

فيتصرهدطبهيجتمعانبعد"فيما"باشابكوضياءكمالنامقبداإذمراد،الأميرالعهد

حاولوقدالدستور.وعنالحريةعنالحديثفيالصباححئوييقياندره"لياقرربغه

لهم.)1(يسنجبلمولكنهجمعيتهمإلىالحميدعبدالأميرجربعضهم

فيهايكررونكانواالئالسريةوالاجتماعاتالنشرمجالفيالأمربدايةفينشاطهماقتصر

-الذىالعهدوليونصبالعزفىعبدالسلطانتبديلدونالأوضاعإصلاحمنيأسهم

بعضباكتيالالقياماجتماعاقم)2(أحدفيقررواولكنهم،الحكمفي-أفكارهميشاطرهم

باشاندملمجىءيدبركانلأنه،الخطةهذدوراءباشافاضلمصطفىالأميروكانالوزراء،

مصر.+(فيللعهدوليآإرجاعهمنهيأملكانحيثللصدارة

أفندىوحماهبكوضياءكمالنامقفاضطرهاالقيامقبلافتضحتالمحاولةهذهولكن

همالتحقكما،منفاهمنهربهبعدسعاويعلىهناكهموالتحق،باريسإلىالهربإلى

وضدالسلطانضدشديدةصحفيةبحملةبدؤواباري!ونيباشا.فاضلمصطفىالأمير

القائمة.الأوضاع

؟..الغربةلطمعيشتهميؤتنكانالذىوقن؟الصحفىنشاطهمتمويليتمكانأشمن

معظمفييكنلملأنه،بوساطتهأدقبتعبيرأو.)4(فاضلمصطفىالثرىالأيرمنطبعأ

.)5(الفتاةتركياوأعضاءالأجنبيةالدولبعضبينوسيطآإلأالأحوال

عبدالسلطانزارعندماتوبتهواعلانالسلطانيدتقبيلفييترددلمالأميرهذاولكن

تركيا.إلىالرجوعلطيترددلموأم،867سنةفرنساالعزيز

شظفيقاسونالغربةدطأصدقاعهوترككبير،منصبإليهأسندحيثتركياإلىرجع

(1)رأ3لم!لم+كهـحياحط.+"اولمما03؟ء"3لا!!ء!الا.43.3.

افدى.ولمطتدفيعقدالذىالاحتماعوهو)!(

")كهكاكا!لمقى24ا2،+ل!كللا03؟"ء3لاكل!57ل!طاة.ر6.

ذهبية.ل!ةملاووغسةتقدرم!19ثروةكات)1(

ر؟(،ماكهلم+!لمير"!هلما")كاهم24ءدا،+ه2?أا.3ءلم*.لأ.+!محم4)،08اعاح!هلا711.3.
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أخرإثرواحدآبالرجوعكثرهمبدأإذطويلآ،الغربةفيأصدقاؤهيلبثولم.العيش

عنهم.السلطانعفومنمستفيدين

كماأخرىوبصيغةأخربشكللتبدأالفتاةتركياحركةمنالآولىانجولةتنتهىهنا

بعد.فيماتفصيلهسيأقي

وتنحيتهالعزيزعبدنالسلطعلىالمؤامرة

النظرسنصرففإننالذلك،عهدهوفيالعزيزعبدالسلطانموضرعفينسهبأننريدلا

ضده،ذئرتالئالمؤامرةعلىنظرةبإلقاءوذلك،عهدهفايةإلىلنصل،التفاصيلعن

السلطة.عنإقصائهفيونجحت

إلىأدتلكونهاليسجدآمهمةالعز-فىعبدالسلطانضدذئرالذيالانقلابحادثةإن

الأجنبية.الدول.كلساعدةدئرانقلابأوللكوهاولكن،سلطانتغيير

تكتفىتعدلمايأخرىالدولإنبحيثكبيرةدرجةإلىمريضآكانالمريضفالرجلإذن

بلفقط..الإمبراطوريةأرجاءنيالداخليةالفتنتدبرفيوأعوافابحراسيسهابالتدخل

بكلنجحتالمحاولةهذهإنوالمذهلأيضآ،السلاطينتغيرمحاولةوكلتجرأقاتزايدت

.الحرياتعنوالدفاعالظلمومحاربةالوطنيةمنستارونخت،بساطة

ومؤلته؟الانقلابوراءوقفتدولةأية

؟الانقلابهذاقادةهموتن

وفرنسا.إنكلترة:هىالدول

فهم:الانقلابقادةأما

باضا.عولمماحسين،الحربيةوزيرأىعسكر"اصتر1ا-

ب"المترجم".المعروفباشارشدىالرزراء"رئيس"أي:الأعظمالصدر2-

باشا.مدحت3-

باشا.أحمدالبحريةوزير-4

باشا.سليمانالعسكريةالمدارسوز-س5-

باشا.سيفيمصطفىإسطنبولحاميةقائد6-

46

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


أفندمم!اللةخيرالإصلامشيخوكذلكمرادالأميرالعهدوليوكان،الانقلابقادواهؤلاء

فتوىوضعقدالاسلاموشيخ،العرشعلىللجلوسيتهيأالعهدولي،بالانقلابعلمعلى

الصفر.ساعةمنتظرأجيبهفيالسلطانخلع

هرلاء؟بينمنالقائدالرأسكانتنولكن

بعضلنلقإذن.الحركةهذهفيوالقائدالمدبرالرأسكانباشاعودماحسينأنشكلا

عرشه.عنسلطانآأنزلالذىالباشاهذاعلىالضوء

حئالمناصبفيوترتىفيها،بطولاتوأبدىعديدةمعاركفياشتركقدالباشاهذاكان

الأعظمالصدرمن.ممكيدةولكن،الحربيةالشرونوزيراىعسكر""ستررتبةإلىوصل

جميعمنهوأيخذتمنصبهمنغزلحيثم1871سنةالسلطانلغضبتعرضباشا""ندم

"إسبارطة".بلدةإلىلفىئم،القتالساحاتدطبحدارةنالهاالىأوحمته

لمالعامن"مذكراتبعنواننشرهاالىا)1(مسصرا"شارلالفرنسيالضابطمذكراتلنقرأ

عملأولكان،أعظمصدرآباشاندمأصبحاعندماا:طريفةمعلوماتففيهاا)2(االاسلامى

ونياشينه،رتبهمنبحرمانهأمرإصدارفهوالثافيعملهأماباشا،عوفيحسينعزلهوبهقام

السلطانمنهديةكانالذىالقصرهذااقوزقونجك"،فيكانالذىقصرهمصادرةثم

وتم.للسكنصالحآوجعلهلتعصرهتقربيآأموالهكلباشاعودماحسينعليهصرفوالذى

حالآ.للسفريخرجأنيقضىالأمروكان،مرعبةعاصفةليلةمنتصففيالنفىأمرإبلاكه

والتهابلتضخمأمسدوحلقهكانفقدجدأ،مريضأالسايقعسكر"اهـ"ستركان

أطبائهإصراروبسببمطاطى.أنبوببوساطةلهئعطىالسائلةايأطعمةوكانت،اللوزتين

بيته.فيالليلةتلكيمقىأناستطاعفإنهارربلطالخطرةالاحتمالاتبموأخذهم

سائدآالمأتمجوكاناتوزتونجك"إلىوأخذفيبيي،إلىرجالهأحدجاءالتاليالصباحفي

إناا:قالهماأولكانعندهوصلتوعندماييكون،والأطفالالنساءكانتإذالقصر،في

فإنئ،أخرىمرةالسلطةإلىأصلأنليتيسرف!ذاالنقود،أهميةمدىكلحتئالحادثةهذه

".عملهيجبماأعرف

.قرمحربفيواشزك*اضاعرنحينأصدقاءمنأضابطهذاكان)1(

(+طهى!+/3!!لا*هء4فىى4كالمكاحط+،خ"ك!ا!ولأأة!ح03
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صوته.فيالقسوةرنةأتذكرأزاللافمانئالسلطانعنيتكلمكانعندماأما

علىواليآوجعلهالسلطانعنهعفاثمشهرآعشرأحدإسبارطةفيمنفاهفيالباشابقى

للبحرية.وزيرآثمايدنا31ولاية

.السلطانعنيعفلمالباشاولكنالباشا،عنالسلطانعفا

الخارجإلىللذهابإذنآطلب1875سنةوفيمنه.بالانتقامالنهائىقرارهامخذقدكان

له.فأذنللعلاج

بىفإذاباريسفيكضث1875سنة"في:الفرنسىالضابطمذكراتأيضآلنتابعوالآن

معوجدتهوهناك"فيشى"إنفيهايدعردماباشاعونيحسينالقدمصديقىمنبرقيةأستلم

نابليونفيهيسكنكانالذىنفسهالقصرفيفخم..قصرفياستقروقد،وحاشيتهطبيبه

.)1(فيشىفياستراحتهيقضىكانعندماالثالث

إلىنحتاجولكن،جديةمسائلحرلمعكأتحدثأن"أريد:ليقالوحدنابقيناوعندما

نأأريدلذلك.باريسلطأقابللثأنأريدعلاجىأنهىوحالماأحد.انتباهيجلبلامكان

أعود".حينماسريةبصورةفيهأراكأنأستطيعمكانآتهئ

الباشارجوعوبعد،متواضعةبنايةفيشقةفيبساممطفيحينذاكأسكنباريسفيكنت

استمروقدشقئ.دطلزيارتيجاءواحدبيوم"ألبا"فندقفيواستقرارهباريسإلىفيشىمن

.ساعاتأربعحديثنا

الذىباضاندممحموداللدودعدوهبأنقائلألتركيا،المافيالوضععنمعىحديثهبدأ

الصدرمنعسيحاول.وأنها)2("الكوبوناتادفععدمترر،أخرىمرةالصدارةإلىبهجىء

اطصوصهذاتفاهمقدوأنه،الإمبراطوريةبسمعةسيضرالذىالقرارهذاتطبيقمنالأعظم

ضمنهم.منباشبامدحتبأنقاثلآوهمس،المهمةالشخصياتبعضمع

":السلطانفسنعزلالأمراستوجب"وإذا

كليسكركانباشامدحتيأنذلك،كبيرةتكنلمباشا.كلدحتثقتهفإنذلكومع

مصه.صتعلأالمففىمىرحوعهمندادضالههاالئالطانلةالجالغإدنتصوروا)1(

.القروضعلىالفاندةحرالاتهى:لكرلرنات)!(
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وعندما،لسانهضبطيستطيعولانفسهعلىيسيطرأنيستطعلايسكروعندما،لينة

لاالكبيرالعددهذامثلبأنلهقلتعضوآ،62يملغالسريةجاعتهأعضاءعددأنعرفث

عندماانئثمرجالما،أعرفإنئتقلق"لاةليفقالالخطرالسرهذامثلحفظيستطيع

هناكليسفقط.الواقعايأمرمنسيسنفيدونفإفمالآخرونأماوحدى،سأتحركأتحرك

له:قلت".أخرىمرةالحربيةوزارةأخذتوإذا،بالجيشأثقوأناالوضععنراضيىأحد

".التراجععليهيستحيلفإنهالأمرمذامثلفيالمرءيلج"عندما

القدر".11:واحدةكلمةقالثمقليلآوسكتاللة".عندذلك"جملم:أجاب

فيها؟11نفسكتقحماديئالخطورةمدىمدركأنت"هل:قلت

للخص!!نفسىعرضتلقد؟عسكريلشخصبالنسبةالحياةقيمةم!؟الحياةقيحةامااتاك:

حياقيفإنأخرىحربانفجرتوإذاتركيا،أجلمنالقتالمياد-كتجميعفيسنةثلاثينطوال

الذكطالخطريستحقفإنهالهدفهذاأماقوزاقى.)1(جنديأممطمنبرصاصةمعلقةستكون

".والأجانبالقصرخدامحكمتحتالبلد2يدفاسدآنظامآأقلبأنهىخمامحطإن.لهأتعرض

السلطانعنيتحدثكانعندماولكنه،انفعالأوكبرياءأوفخردونيتحدثكان

فيقصرهمننفيهعندوجههيكسوكانالذىكالنفورمخيفباردبنفوريكتسىوجههكان

.ااخكزتوقواا

وأيضرأ،قرارهعنزحزحتهاستحالةالواضحمنكانفقدله،قلتهكلامأئفيهيرثرلم

المقبل،أيلولشهرمنالأخيرالأسبوعقبلإسطنبولإلىتأقماأنأرىااتائلآ:علىاقترح

تنفيذبعدالأوروبيةالحكوماتإلىالضروريةوالتعليحاتالبياناتتحررأنأريدلأنئ

"كريت"عصيانأثناءفيخدماقكأنأعلم"إنئ:وضعىإلىالحديثحولثم".الانقلاب

الخطأ".هذابتصحيحأقومسوفوإنئ،مكافأةدونمنبقيتقد

لم؟الحالهذهاما1الصالرن:نيالموجودالمتواضعالأثاثإلىيشروهوقاثلأأضافثم

واستغلوناخانوناالذينيسكنأنالغريبمن.الوضعهذامثلفيسألقاكأخيبأأتصوراكن

".بالخجلأشعرإنئ،المكانهذامثلفيأنتتسكنوأنالقصورفي

روجا.معحربسوبكرفعكانف!نهإذز)1،
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الطعامأثناءوفي"ألبا"،فندقفيالباشامائدةعلىالغداءطعامتناولتالتالياليوموفي

الوقتمنمتسعلديكفهلالصيى،الخزفمنزهريتينأشتركطأن"أريدقائلآ:لياتجسم

؟11.المخازنبينالتجولفيتراف!خطلكى

طبعآ.-

جدآ،جيلةعليناالمعروضةالزهرياتكانتباريى...مخازنمنكثيرلطتجولناالغداءبعد

الإرضاء.صعبأنكيظهرله:قلتمنها،بأييعجبلمالباشاولكن

أرضاؤه.يصعبالذىهوإنه،مخطئأنتأنا؟قائلآ:أجابئ

هو؟ومن-

اليه.الزهريتينسأهدىلأنئعز-في..السلطان-

به؟ألاطاحةتريدالذىالسلطانإلىزهريةتهدىكيف...أضحكبأنلياحمحإذن-

قتلفى-سغبونعندمافهم،عادتهمهىهذهلأنذلكفقط،أقلدهإنئ...تستغرب"لا

رأيهاستقروأخيرآعنه،يفتشمامحدلمالباشاولكنبالهدايا".لإغراقهأولأيقرمونأحد،

".)1(الفرنكاتمنألفأحمسينمقابلهماودفعالذهبيةالشمعداناتمنزوجشراءعلى

نظامالتركىالمؤرخيقول.الفرنسيينالمسؤولينكبارمعسريةا-لصالاتكقدباريسوفي

نطف:الدين

ا)2("مسمراالضابطمعذهبإذ،السريةالاتصالاتبعضعوفيحسينعقدباريمى"وفي

الزيارةوهذهانفراد.على"ماهون"ماكالمارشالالجمهوريةرئيسمعواجتمع"فرساى"إلى

الامبراطرريةلطلمإرشاليمكنكيفإذ،سريةزيارتهوكانت،البروتوكولخارجكانت

يأخذأندونالفرنسيةالجمهوريةرئيمىيزورأنالأعظمالصدرمنصبشغلقدالعثمانية

إلأالاجتماعذلكالسفريحضرأنودونباريسفيالعثمافيالسفرطريقعنللزيارةموعدأ

سريأ".)3(الاجتماعذلكيكونأن

،الانقلاببعدالجديدةبالحكومةفرنسااعتراف-شمنأنيحاولباشاعو!حسينكان

إضرلبئ.خيهأل!04من!را.لأديمادلما()

دكر..مرلديالفرنىالفالطهر()

)؟(4يي53ع!!المه"كا!ول**..ولءاء!ع+طال!ه4!هكلأ3لأ!عول7،أكاالالأ!679،12ة.12.
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وحساسيتهافرنسااهتماممدىلمعرفتهالدوامعلى"الكوبرنات".كلسألةيلوحكانفقدلذلك

تروضها.علىالفائدةأقساطدفعتأمينحرل

باشامدحتكانالفرنسيةبالحكومةسرأباريمىفييتصلباشاعوفيحسينكانوبينما

خلعحرلمعهللتباحثأليوت""هنرىالسرالانكليزىالسفرمعسرآإسطنبرللطينصل

.)1(السلطان

فلماذا؟،الانقلابودئرتاشجعتاوإنكلترةفرنساإنقلنا:

وخوفهاالفواثدتسلمعلىوحرصها"الكوبونات"مسألةذكرنافقدفرنسا،إلىبالنسبةأما

فرنساعنالعز-نرعبدالسلطانسياسةفيالتحولهناككانثمتسديدها،وعدمضياعهامن

ذإايماسر،لطالئالثنابليونووقوعام871سنةسيدانمعركةفيفرنساهزيمةبعدوذلك

عليها.الاعتماديمكنالىعسكريأ-ولاماليأ-لاالقويةالدولةتعدلمفرنساأنالسلطانأحس

لهذهجيدأتلخيصأونجد.وجاهةوأكمرأقوىأسبابلديهاكانتفقدإنكلترةوأما

:يقولحيث،نطفالدكنظامللمورخ"والسياسة"الجيقكنابفيايهسباب

ياووزالسلطاناستيلاءمنذمصر-فىورعئمالماسلطانأولالعزفىعبدالسلطان"كان.ا

العثمافية،للإمبراطوريةتابعةتزاللامصرأنأجمعللعالميعلنبذلكوكانعليها،سليم

فيهايجلسكانالئبالعربةيحفونراجلينالسلطانوزراءمعإحماعيلالخدرويمشىفقد

لوجودوكذلكموقعها-ناحية-منلإنكلنرةبالنسبةجدآمهمةمصركانتولما،السلطان

الذىالرفيعالخيطلتقويةالسلطانمحاولةرأتعندماكثرآوجلآف!نهافيها،السويسقناة

العثعانية.بالدولةمصريربطكان

السويسلخليجالجنوبالمفتاحهوالذىالمندبببابوكذلكباليمنالسلطاناهتمام20

علىوكذلكالقناةضفئعلىمركزهاتقوىأصبحتالعثمانيةفالدولةكثيرآ،إنكلترةأقلق

فتحإعادةف!نالكثر،الشىءتعئكانتالسلطانقبلمنالمحاولةوهذه،المندببابخليج

تجىالضرائبوأصبحتإداريةمناطقإلىمرةلأولوقسمت،زمنهفيفائىبشكلتماليمن

منتظم.بشكل

(1)ء3ولعالمه!لم؟،ءك!لا.لأ.ء+"!اعكلعهل!طا.126.
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أسطولثانيأصبحبحيثالعشافيالأسطولتقويته-لاسيمابالجيشالسلطاناهتمام30

الروسى،الجيشسوىالجيقهذاينافسيكنلموإنكلترة،أقلقالانكليزى-الأسطولبعد

الألمالماالجيشأما"سيدان"،معركةدطشنيعةهزيمةمهزومآخرجتدكانالفرنسيفالجيش

يكنولمناشئآ،-فىاللافكانالايطاليالجيشأمامرهقآ،المعركةهذهمنأيضآخرفقد

كثيرآتتفوقتكنلمالانكليزيةالبريةالقوةأنكماالعثمالما،الجيشقوةلطالنمساوممطانجيش

للجيشين.البشريةالقوةالحسبانفياخذناإذاوذلكالعثمانيةالبريةالقوةعلى

طاقتهلاستنفادروسيامعالحربإلىبدفعهإما،الجيشهذاإضعافمنبدلاكانلذلك

.انقلاببتدبرأو

الصدارةإلىوأتىحياديةسياسةالسلطاناتبعفقد،واردةروسيامعالحربت!تلم

روسيا".)1(صديقأنهعنهأشيعالذيباشاندم.ممحمود

انورخ،هذانظرعنكابربماأخرمهمآعاملآالعواملهذهإلىنحننضيفأنونحب

ام867عاملإنكلترةالسلطانزيارةبعدذلكبرزوتدالعهد،وليشخصهوالعاملوهذا

الحميد.عبدوأخيهالعهد،وليمع

عهدوليقبلمنوبخاصةمرادالأميرالعهدبوليخاصأاهتمامآنرىالزيارةهذهفي

فلماذا؟،البرقبسرعةبينهماتنشأحميمةصداقةأننرىإذ"إدوارد"الأميرأنذاكإنكلترة

أصبحمرادأنالمورخونذكروقدماسونيأ،مرادالعهدوليكونهوبساطةبكلالسبب

بالمحفلومرتبطآماسونيآكانالذىإنكلترةعهدوليمنبإلحاحالزيارةهذهفيماصرنيأ

إلىمجيئهقبلالايطاليبالمحفلومرتبطآماسونيآكانمرادأنهىالحقيقةولكنالاسكتلندكط،

.)2(طويلبوقتإنكلترة

الذىوالحليفإنكلترة،قبلمنفيهالمرغوبالشخصالحقيقةفييمثلكانمرادفإنلذلك

الإنكليزية.للسياسةكبيرآانتصارآالعثصانيةالإمبراطوريةعرشتسلمهوكان،عليهالاعتصاديمكن

الأميراننقولبالإنكليز،مرادالعهدوليتربطكانتالىالوثيقةالصداتةمدىولمعرفة

"سيرالانكليزممطالسفيرتصراختارالبحر،ودخولبالاستجحامالأطباءونصحهمرضعندما

،1)ل!!3ء7!ء2لم"م!لم،لأ.لأ.+?ك!احءول5"يا33.3.مه.

)2(كاكه*كاالمي!،ي!"ء"لم+)4ءلا!*ءا/?،"3ءلمك!.لأ.ء!اءمحم4ءءاول5،الأ،3.6؟05
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البحر.)1(علىالمشرفة"أسكدار"منطقةفيأليوت"هنركط

التاسع"القرنمجلةلطكتبهاالئالمقالةفيأليوت""هنرىالانكليزىالسفراعترفوقد

:يقولإذالعزيزعبدالسلطانتنحيةعلىالتحريضفيبدوره،لأولعءولءتولعشر")+لملاولص!ح

فيالعثحانيةالدولةأنأعلمكنتفإنئ)3(عديدةسنواتتركيافيقضيتقد"لكودما

السنطانيراقبمجلستشكيليتملمماأنهأعلموكنتكئيرة،إصلاحاتإلىحاجة

هايقومالئالمحاولاتبلغتئعندماكثيرآفرحصتوقد،إصلاحأممطمنفائدةلافإنهووزراءه

ذطث".علىوتشجيعهلحثهوسعيفيماكلفيلتوقدباشا.مدحت

دورلهكانبل"التشجيع"مجردعلىيقتصريكنلمالانكليزيالسفيردورأنوالحقيقة

تفاصيله.فيالدخولنريدلاأخرموضوعهذاولكن،الانقلابهذاغقيقفيابر

لقد...أجنبيةدولأصابعالعزيز..عبدالسلطانخلعإلىأدتالئالأسبابهىهذه

فريسةأصبحلماوإلأللاستخباراتقويأجهازأينشئأننسىهامآ...شيئآالسلطاننسى

السهولة.غايةفيتملانقلاب

جهازآأنشأالسلطةتولىعندمافهولذلكالحميد،عبدللسلطانبليغأدرسآهذاكانوقد

بالادهوحفظ،كبرةبكفاءةالأجنبيةالاستخباراتيصارعاناستطاع،للاستخباراتقويآ

طويلة.لسنواتالأجنبيةايأصابععبثمن

92-ليلةفي"باغجة"دولمةفيالسلطانقصرهوجمإذ،الانقلابتمحال،أيةعلى

ولمكوممط""أورطهفيبيتإلىومنهقابى""طوبتصرإلىالسلطانونقلام03/5/876

يديهشرايينبقصوذلكأم3/6/876فىانتحارهعناعينحئخلعهعلىأيامثلاثةتمض

مقص.بوساطة

فتل.بلينتحرلمالسلطانأنالحقيقةولكن

السلطانمادةفي1()183صفحةدطذكرتعندماالميسرةالعربيةالموصوعةفإنلذلك

الحقيقة.كبدأصابتفإفا"خلعهمنقلائلأيامبعدالظنأكلبدطقتيلأ"وماتعبدالعزيز:

،1)كهكالمكا!+4حصا،-،+41لامم!03؟!علأأ"الأك!5لوولو6.،0.

الالفلا!نمعدماضارتهصاياصةتلىكادأىام،867ضة!!نولرضكلآعصرقد!ليوت+فرى"اصوكان)!(

عدالعزفى.الملطانضد
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عبدالسلطانموتأنكيفيشرحنطف،)1(الدفىنظامالمؤرخاننرىممتازوبتحليل

هذافىالسببويشرح.بقتلهقاموابالانقلابقامواالذينأنوكيفانتحارآ،يكنلمالعزيز

عندماالانقلابيينانفيقول،بالانقلابالقيامعندينوونهيكونوالمالذمم!القتلقرارالقرار،

أرجاءفيالجيشوحداتجميعإلىأبرقواالعزفىعبدالسلطانخلعفيمهمتهمأنجزوا

علمهاعدممنالركمعلىهذهالجيشوحداتوأنبايأمر،يخبروفاالعثمانيةالإمبراطورية

برقياتجميعهاأرسلتفقدلذلكواقعأمرأمامنفسهارأتالأمرنياشتراكهاوعدم

التأييد.

قائدتأخرفقدمرتاحآ،يكنلمالانقلابيينبالفإنالبرقياتورودمنالرغمعلىولكن

علىقاثدآباشانحتارأحمدوكانالتأييد،برقيةإرسالفيباشامختارأحمد"روقلى"جيش

منوكان،إسطنبولعنكبيرةمسافةييعديكنلمالذى"شومنو"فيمركزهتوممطجيش

حسينمضجعاقمن-ايامثلاثةدام-الذىالمريبالصتهذا.السلطانومجىأنصار

أيةلديهمتكنلموباشا.)2(مصطفىالعلمدارواقعةتتكررأنخشواوقدوأعوانهباشاعرفي

،السلطانقتلتقررفقدلذلكباشا.مختارأحمدجيشأمامالصمودتستيمعسكريةقوة

السنطانبإنقاذأملأىعلىالطريقيسدوالكىانتحار،أنهأساسعلىالخبرواعلان

عوفيحسينكانالذىالكبرالحقدإلىإضافةهذاالواقعللأمروتئبيتأ.العريقإلىوإعادته

سابقآ.شرحناكحاالسلطانعلىيحملهباشا

أحكامشرحعندالموضوعهذالتناولنعودوسوفالعزيز.عبدالسلطانقتلوهكذا

يلدز.محكمة

فيالتفاصيلببعضالعزفىعبدالسلطانعهدتناولإلىالماضيةالصفحاتفياضطررنالقد

السئطانعهدلفهمجدآضرورىوأجواثهوظروفهالعهدهذافهملأنذلكالأمور،بعض

إجراءاته.منالكئروفهمالحميد،عبد

(1)53كلاءلا،م!"ف!ه!.*.*اء!ع++عهلوطا.25-28لأ.

عامالمرشعنتنحتهلطوبححواالنالث،لجمل!لطانعلىالانكثاريالجيث!تآمرعندماكاشا:ممطفىالعلمدارواقعة)2(

اللطادلانقاذاصطبرلا!لىثحهسارأسلطادمحلعحمعوعدماالدانر!.نطقةدطقائدأكاضامصطفىالعلمداركاد80518

اعداءعلىياضامصطفىالعنممارتفىوقدالسلطاد.لقتلالان!ريونفامالقمردحولهأثناءفيولكن،عليهايامرنحهومعاقبة

المرش.علىالئانمحمردوأحلسالانبهاريون-انصبه-الدكطالحامىممطفىالسلطاننعزلالثالثلجمالسلطاد
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درجةإلىيحوكونهاكانواالئوالمرامرات،الأجنبيةالمخابراتأيدىتغلغلمدىعرفنافماذا

إلىالحميدعبدالسلطاناضطرلماذاأنهفهمنا،السلطانعزلتدبريستطعونكانواإفم

وحفظتايأجنبية،المخابراتمصارعةفينجحتللاسئخبارات،وواسعتوىجهازإلاء

علحناينتحر،ولمقتلقدالعزيزعبدالسلطانأنعرفناوإذا.طويلةلمدةمرامراقامنالبلاد

العزفى.عبدالسلطانقنلةلمحاكحةلجنةشكلعندمامحقأكانالحميدعبدالسلطانبأن
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الخاسمرادالسلصار
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مرادنالسلط

فقط.أشهرثلاثةدامإذجدآقصيرعهديلأنهذلك،السلطانهذاعهدعلىسريعآسنمر

من..وبعدهالسلطةتوليهقبلمرادالسلطانشخصيةعندقليلآنقفأنأولآنحبولكن

إلىزيارتهقبلوذلكالإيطاليبالمحفلومرتبطأماسونيأ)1(كانمرادالعهدوليأنالمعلوم

الثورةبأفكارمتعلقآوكانإدوارد.الماصودماالانكليزىالعهدوليمعوصداقتهإنكلترة

ولحياةللخمرمئالآكانكما،كمالنامقالمعروفالشاسسبصديقهذلكنيمتاثرآالفرنسية

المشهورللشاعرصديقأأخى"كان:أخيهعنالحميدعبدالسلطانيقول.والمجوناللهو

كمالآالتقيثايأياماحدوفي،والكتابةوالقراءةبالمثربالليالييقضيانوكانا،)2(كمال

عنتكفأنأرجولآخى.المعنوىالموتنيسببآستكونبأنكتعلمأنأرجوله:وقلت

الخمر".)3(معاقرةليتركمرارآ(خىرجوتأنئكما،الدرجةهذهإلىبالشرابترغيبه

خيرفيهرأوافإفموأراءه،أفكارهيعلمونعبدالعزيزالسلطانعلىالمتأمرونكانولما

يعقدفأصبح،صفوفهمإلىضمهلطنجحواماصرعانفمافملذلكمأركم،لتحقيقوسيلة

عبدايأميركانوتد،أخرىأماكنودط"فلورى"مدامبيتفيمعهمالسريةالاجئحاعات

لمولكنهم،صفوفهمإلىكذلكجرههرلاءحاولإذالاجتماعاتهذهعلمعلىاطميد

محاولاقم.نيروفقوا

انعقدتالذممطوالشخصاهثمامهم،محرروكانبالانقلاليين،متصلآمرادكانفقدإذن

تغدمإلىاضطرتالانقلابجاعةولكن،الانقلاببتاريخعلمعلىوكانأمالهم،عليه

نأدونهنا-لشرحهامحل-لاجاكتهاقاهرةلظروفنتيجةواحدآيومآالانقلابموعد

إليهوجاء،الانقلابووتعالصفرصاعةحانتعندمافإنهلذاالتغيير،هذاإعلامهتستطيع

رعبأارتبفإنه،الانقلاببنحاحليخبرهالفحرفيالعسكريةالمدارسوزررباشاسليمان

للسلطانلاقتيادهإلآيأتلمالباشاوأنانكشفقدالانقلابأمرانحسبإذكبرأ

-لكونهأعصابهضعفإلىإضافة،الليلةتلكدطالمثديدرعبهأدىوقد،لقتلهعبدالعزيز

،1)كها،لمكاا+خمهء،ي!لهلامما03!؟3لا!،مم!ل!حلا!.ر2ة4اك!،ماكه4ءكاولمكاهميي،4!اكا!هأا!ءءلم!،ل!.لا.+ءمحممحها!5!!ا،!.؟،05

.كمالنامقالناعربن!صد)2(

)ر(*هكا،اكه2/42وول!الاله03طا،حم!داكطء؟.6لك..؟رعطصلدكررمدكراتعننقلأ
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011(العقنىإختلالهظهوربدءإلىالخمر-علىمدمنأ

تمضلمإذأعصابهإرهاقزيادةعلىساعدت،السلطةتوليتهبعدتتابعتالئوالحوادث

وسواءعبدالعزيز.السابقالسلطانعمهإليهنعىحئالعرلقعلىجلوسهعلىقلاثلأيامإلآ

-وهوعلحهدونكذاقامتالئهىالانقلابجماعةأنأمعمهقتلفيمشتركآهوممان

اسيظن1أسف:فيحولهتمنيقولماكثرأوكانكثرأ،هزتهالحادثةهذهف!ن-الأرجح

قتلوافقدانظرحالنا،سيكون"ماذاله:تقولوالدتهوكانت"،)2(قتلتهالذىأناأنئالناس

أيضآ".عمك

السلطانجنونعنأليوت"هنرى"سرالانكليزىالسفريقدمهاتاريخيةوثيقةهناونجد

:يقولإذمراد

تناولهمنقللوقدكثرآ.الخمريشربكان؟متزنوغكلوجلآرجلآمرادالسلطان"كان

نفسهتركعبدالعزيزالسلطانخلعسبقتالئالأيامفيولكنه،الوقتمنلفترةالكحول

يعئكانمماالمرامرةأمرافتضاحمنشديدوخوفكبررعبفيكانلأنه،للشرابتمامأ

،رشدهفقدكمنوالكونياكالشمبانياشرابعلىمنكبأكان.محالةلاسئقطعرؤوسهمأن

تمامآ".+(عقلهوفقدأعماقهمنارتجعبدالعزفيالسلطانبانتحارعلموعندما

ذإ"كابوليون"الدكتورالخاصطبيبهبهعالجهالذىالخاطئالعلاجمرضهمنزادوالذى

-علىمنهالفاسدالدملعلقرأسهومؤخرةجبهتهعلىعلقأوثلاثينستبوضعأوصى

علىيقوىلاأصبحإذحساسينهاوزيادة،)"(أعصابهإرهاقزيادةإلىأدىمماإ-زعمه

ايأخصائىفاستدعوا؟الأجانبالأ!ءباستخدامالقصررجالوقامصوت،أىحماع

هزتأخرىواقعةحدثتوهنافينا.جامعةفيالأستاذسدروف""لايدالبروفيسورالمشهور

رشيدالخارجيةوزررمعباشاعودماحسينالقوىالانقلابرجلفتلإذ،المريضالسلطان

يلةع!حاطةتفافي.االحدثلعراقتاريخمناحتصاعية+مات4محامنثاكالجزءقيلرردىعلىلدكوريذكر)1(

هد..الانقلاب

"!ي!كهء،لم+2،4++لةمميلا03؟ء6!لاهكح!،ا!لاكم.48.1

،"كاك!لمكاه+4ثرل!كاي،741ءح!ه"*1(?اءلم،3لأ.لأ.+ععم4ءاءول5!ولا،كه.773.

.أخبارهوالقطعتمدة!داختفىالخاعىطيبهلأنمرتبأ:وضاأمقمرالحافىلحلاجمداكونلطالمررحينسضك!ك).(

9،ء
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لمقتلمنهماثأراا)1(حسنا"جركسيدعىجركسىضابطعليهماأطلقهابرصاصاتباشا

.أخرونجنودواستقدمالقصرحراسةفيإضافيةتدابيراتخذتوقدعبدالعزيز.السلطان

احضرواالذينايأطباءجيعمحاولاتتفدهلموالأياممرورمعمرادالسلطانجنونتفاقم

ثورةأنيتخيلأصبحإذ"لايدسدروف".والدكتؤر)ول*ول"(بنا""كالدكتورالخارجمن

منها.ويخافمئلآ""كالفئرانلهاوجودلاأشياءوجرديتخيلوأصبحضدهقامت

رجالأمامييقلمسمدىوعلاجهالسلطانشفاءفيالمحاولاتجيعذهبتأنبعد

إلىبالتسربالأخباربدأتإذخلعهمنمناصباشا-مدحترأسهم-وعلىالانقلاب

الذىباشارشدىالآعظمالصدرمحاولاتتفدلمو،عقلهفقدقدالسلطانبأنالشحبأفراد

بسببالجمعصلاةمراسيملأداءيخرجلامرادالسلطانأنمفإدهاإشاعةينشرأنحاول

جسمه.لطدملةمنمتألمآكونه

شىءكل!اقبكانالذىالحميدعبدالأميرالعهدوليعلىايأنظارتركزتوهنا

هلوء.

الجديدالسلطانكانبينماا)2(،اما3/8/876اهـ"ا692سنةشعبانمن11يوموفي

قصرنيللمسلمينخليفةبيعتهتمتأنبعدباغحه"،"دولمهقصرإلىيتجهالحميدعبد

بقيةليقضى"جيراغان"قصرإلىطريقهيأخذمرادالبائسالسابقالسلطانكانقابى""طوب

جدرانه.بينالباشعمره

عدالز-نر.اللطادا*عالد-سيرصللأم!امرافغوالخاطعدالضروفيلللطالىالنابةالزوحةضقيقهرالفممطهذا)1(

لمحاتالظر:أعسط!ح!.03فيكادالعرشعلىاحميدمحداللطادحلوسأنيدكرإذالرردىعلرالدمحرريخطىأيفاهنا)2(

الحيد".*عدمادة-ام689صةطب!ةالبريطابةافيصعةيهدلك:وانظ!.41الم3،الحدثالعرالىتار!خصاحتماعة
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الثانىالفصل

اكفيالحميدعبدالسلطان

تهلادو

"تيرممطهىووالدتهالمجيد،عبدالسلطانهووالده.والثلاثونالرابعالعثمافيالسلطانحو

قبيلةومنالمجيد-عبدالسلطانزوجات-كسائرجركسيةوهىموجكان"،)1(

هذهمنالجركسياتبالفتيات-سحبكانالحميدعبدال!لطانفإنلذلك"شابسية"،)2(

.االوالدةبقريمات"أهلآقائلآ:القصردطالموجوداتالقبيلة

عشرةالحاديةالساعةفيأماهـ-25822/9/842شعبان16الأربعاءيومفيولد

دطالفرحمظاهربإقامةأوامرهالمجيدعبدالسلطانوالدهفأصدر01"الغروبىالعرببالتوقيت

يأقي:ماوزيرهإلىالموجهالسلطالماالبلاغفيجاءفقد،المناسبةهذهالدولةارجاء

..المخلصوزيركماإلم!اا

قدومبشرىالرعيةجميعوإلىإليكمنزف،الكونلخالقالعليةوالعنايةللطفالحمدبعد

فيالأربعاءيومالحاليالشهرمنعشرالسادسفيالشهودعالمإلىالطاهرصلبنامنأمير

الحميد".عبدالأصرحميتهوقدع!ثرة،الحاديةالساعة

فإنالسعيدةالمناسبةهذهفيالبهجةمننصيبهاالرعيةتأخذاولكىا:البلاغويستمر

".+(أيامسبعةولمدةيوميآمراتحمسستطلقالمدافع

"حاحي3مرالحبدعدسطانواللة31ان1313الحدحث*"!راث!تاريحمناخصلية"!اتكالهلي"صرديعليالدكررفيكر1()

الآتة:الممادرإقذلكليالظرعحي!.عروهريالأحطاعاالحافل3وتلور3طاكتاليعلىدلكليشدأ

4!ه+44كاا+،4"لمه!لاء؟لاولهطه+*ه!دال!!ء!،أ!6الالا34أحارا"سطد109ةداامما*م!4+.لا.!!اءممثاكلعدا،3ل!2ة

!/الم++ء،ء/،"ء3+ولكا!اءلم4ه7!"لماه،كاااططةولا!ةأ5،5+ه!لثاء!5.امح!3لا*ظا80!يول.محماه+3،؟34"ا+،ا*أطا!،؟3

+(*!كا!4!فه.4!ثي"لممح!لاول.هـلحلا!ة!ال!ا.كه

ار)مم!لما/ول5مم!7له.لا.ف!.علهـا!مملا!ا31.3.
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نسبه،حولوالأكاذيبالشائعاتمنكثيرآ-أكثرهم-وماالسلطانأعداءأطلقوتد

والدتهأنفأشاعوا،وخلافتهسلطنتهجوازعدمإثباتوهىمحددةغايةإلىيتوصلوالكى

أعدائهبعضوزعمالقصر.)2(خدممنوكانأرمئوالدهأنأخرىمرةوأشاعوا،)1(أرمنية

.)3(أسبوعمدةبابنهيعترفلمالمجيدعبدالسلطانوالدهأن

لكىهؤلاءيقدمهالذيالمبررماولكنمنه...ويتشاءميكرههكانوالدهأنأشاعواثم

فلمابنه.ممولدالبشرىجاءتهعندماالحمامفيكانوالدهإنيقولون؟ا..ابنهأبيكره

(الحالفيالبشريكافئأنيستطع

علىمعتادآكانإنهعنهفقالوا،البريئةطفولتهمرحلةتلويتعنحئأعداؤهيتورعولم

السرقةا

بشكلودحضهاالححيد،عبدالسلطانعنالمفترياتمنقيلماهنانوردأننحبولا

الجهد.هذامثليستحقلاأخرىناحيةمنوهو،يطولشيءفهذا،مفصل

طفولته

الثامنةفيأ4(وهوالسلمرضمنوالدتهتوفيتوقد،العزلةيحبالكلامتليلطفولتهدطكان

.كلرضتوفيتوقدام"843سنة"نينعيمةالآمكلةهم:أطفالثلاثةأنجبتأنبعد،عمرهمن

السنة.ونصفسنتانوعمرهاالجلرى

الحميد.عبدالسلطانهووالثافي

تقرلمآ.)5(واحدشهروع!رهام848عامتوفيالذىعابدمححدايلأميرهووالثالث

ريعانفيوهىالمسكينةوالددما*توفيت:)6(والدتهعنيقرلالحسيدعبدالسلطاذكان

استحصاهذا.اتنحةهدهرؤحضاولمصر،فيأصدرهالذىالحيد"جدططنةوائل3كتا!عاحبصافأحمدكاد(

نفهيعذكادألههرلللطادعداءس!الضالما،الحيىيىوانحرطتريهاإلىهر!نمروجا،!حركيآضاطأكاد

الانعة.هذهكذب!دركتقاليدهو!عرفالثمانيةلندولةالقصرعادات!عرفلذى.أقرانهصتك!مىلالترقيةأحق

كماد.لآلفارتةعلامة!ذالدىأنفهلاجطعنماد(اللملاتحيدأنمردحأتعذالسلطانحهتقاطغأنء(

مدةالاعنرا!تأخرمجردولي!أيضأحةوللز،للمرلودالفورىالقلكانالمولودن!صليضكأكطأوضهةأية6حزاإن(

إ.واحداأصوع

ايخد.عداللفانوالده4ترديالذىالمرصتصوهر(

.اولادهمىولدينعلىعالدومحصدنبصة31يعديخصاالحميدعداللطاداطلز(

(!"اه"كا!74الىه،14+كاهملمء؟لأول+8033،لهاطا.كه011
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جدآ،تحبئكانتأبدآ...نسيانهاأستطيعلاإذ،الدوامعلىناظرك!أمامصورتهاإنشباها.

لتجسرتكنلمإفاإذوجهى،إلىبالنظروتكتفىأمامهاتجلسئكانتمرضهاأثناءوفي

تقبيلى".)1(على

نإالمفجعالخبريعلمأنلهبدلاولكن،الوقتمنحينآعنهالنبأكتمواوالدتهتوفيتوعندما

بئ،ياتبك"لاله:قائلأخديهمنوكبلهالمجيدعبدالسلطانوالدهفاستدعاهعاجلآ.أوأجلأ

وأئآ".)2(أبأالآنمنلكساكونالذ،قدرأماميقفأنأحدباستطاعةفليس

طفل،بأىترزقلمإفاحيثلوالدهالثانيةالزوجة"برستوهانم"احتضنتهوالدتهوفاةوبعد

عاشتوتدوعطفها،حنانهاكلعليهوأسبغتلهاابن.كلثابةهووأصبحأمه.كلثابةفأصبحت

الحميدعبدقابلوقدسلطانآ،هذاابنهاشاهدتحئسنة"".8مديدأعمرآالمرأةهذه

لماحيةوالدقيكانتالواعنها:يقرلوكانرعايتهعليهاوأسبغ،أوسعمجبحبها

أخطاءيكررأنيشألملها،الشديدحبهمعولكنرعايتها".مناكثرترعالماأناستطاعت

الدولة.شؤوندط"السلطانة"الرالدةبتدخلبالسماحسبقوهقن

السلطانوالدةتدخلبأنمقتنعآأبما"كانالحميد:عبدالسلطانبنتعائشةتقول

صاعفيولاالدولةصاعفىيكنلم،الدولةشؤونفيمرادالسلطانووالدةعبدالعز-نر

لها:قاليديهافبلانوبعدلزيارتها،الخلافةلتوليهالتالياليومدطذهبفقدلذلك،العائلة

أعذلثوإنئبفضللث،كانذلككل..أمدوننشأتوأنئوالدقيفقدتبأنئأشعرنم"إفي

صلاحيةمطقللثالقصرودط،السلطانةالوالدةموقعهوموتعلثوإنممامآ،والددط.ممئابة

وتتجنى،الدولةشرونفيالتدخلتتجن!أنحارأرجاخأرجوكولكنئ،السلطانةالوالدة

"031(الوظائفأوللرتبوالمتطعينالطامعينأيدىفيالةتكوفيولا،فلانأوفلانحماية

أوصتتوفيتوعندما.السلطانابنهالرجاءمراعيةوفاثاحئ"برستومانم"بقيتوقد

"أبىالجليلالصحابمامقبرةفيوصيتهاحسبودفنت،ورعتهأحبتهالذىلابنهاثروقابحميع

التدت.شديدةحياثافيكانتفقد!ه"ايأنصارىأ-سب

إيه.مرفهاصكاتصحرنأ)1،

)2(كاهكاه*04ك!ولهيكل؟،4؟لأولءورولطه!ياطا9.1.3

)ر(!هيهـ*م!لا40ا*ه"لم4ءالأوله"ل!ا"85اطا.فى.13
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لثبابه

ا)1(ا"طرابيافيالصيفىبيتهفيوالدهوفاةبعدإسطبولفيشبابهالححيدعبدالأميرقضى

يتقنكانفقد،الرياضةوخاصةالمتعددة!واياتهمشغولآ"ماصلاك"فيومزرعتهبيتهفيثم

القاربواستعمالبالقاربوالتجذيفوالسباحةبالمسدروالتهديفبالسيفالمبارزة

يكؤنأنواستطاعالنادرةايأسلحةبحمعشغوفآكانكماوالصيد،الخيلوركوبالشراعى

طرابيا.فيبيتهفيالأسلحةهذهمنمجموعةله

الحيواناتتربيةهواياتهضمنمنوكان.الفراشاتمننادرةمجموعةلهكانتكما

واليئهواياتهأبرزولكنمعها.ساعاتعدةأحيانآيقضىكانحيثالطيوروبخاصةالأليفة

كانإذالخشبعلىوالحفرالنجاريةالأعمالهوايةهىخلافتهأيامفيحئعليهااستمر

لأصدقائه.بعضهايهدىوكان.المجالهذادطالتحفمنكثيرآخلفوقدماهرآنجارأ

وكان،الغربيةوالمجلاتالصحفمقالاتترجةيطلبكانفإنهالمطالعةناحيةمنأما

.الرواياتبقراءةويتسلى،التاريخبقراعةشغوفآ

زوجتهوجهصورةمرةرسموقدوالزهور،الطيعيةالمناظررسمهواياتهبينمنوكان

البيانوعلى"بالعزفبالموسيقىاهتمكمامنها،زواجهمنالأولىالأياملط"هانم"شفقت

الكسندر.يدعىفرنسيآالموسيقىفيأستاذهوكانبهخاصبيانوأميرلكلكانإذ"خاصة

العجولفيهايربكانحيث"ماصلاك"في.ممزرعتهاهتمامهأيضآمشاغلهبينومن

الزهور-أنواعنحتلفمنهانحصصقسمنيويزرعوالدواحنوالخرافوايأبقار

والاسرافالبذخعنوالابتعادالشديدةالبساطةهوالأميرحياةطرازفيالملاحظوالشىء

كارتينالباقونالأمراءكانفبينصا-سلطنتهأيامفيحئهذهبساطتهاستمرت-وقدوالتبذ-س

علىحرمالذكطالوحيدايأميرهوالحميدعبدكانوالمجوناللهووفيالديونفيأذقانهمحئ

بنوكحبائلفييقعأنمننفسهعصموهذاأحد.منواحدآقرشآيستديناننفسه

بالمالالعابثينالأمراءحاجةينتهزونكانواالذين-والروماليهودمن-وأكثرهما"غلطةا

إلىالأمراءهرلاءمنأميريصلوعندما،الديونبأكلالوليغلوهمحبائلهمفيليوقعوهم

كردتدهداوألىالقرار!،وتجد!فالاحةرونتهكليقصالحبدعدالأموأرعبدالعز!زلصلطانالىالخروحلأن!د)1(

ماحلاكا..3دطأخرستللىلالاتغالأمرهحي!ور،عىخطرأ
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إليهم.بالنسبةالثمارقطفأوانيأقيالسلطة

ذإمذمةوإلىمسبةإلىالحميدةالخصلةهذهقلبأعداؤهحاولكيفانظرواولكن

أيامنيالحميدكبد"كان:أحدهميقول"البخيلالحميد"عبدلقبكتاباتهمدطعليهأطلقوا

منكغيرهلأحدمدينآيكنفلمجيدآ،المالإدارةيعرفكانأنهوياكثرأ،الماليحبإمارته

بنقودهوالتصرفأملاكهإدارةعاتقهعلىويأخذحساباتهبنفسهيدتقكانإذالأمراء،

".مزارعهبوارداتالمتعلقةالأعمالعلىويشرف

بالمالتعلقهزادوقد،البخلدرجةإلىللنقودالحميدعبدحببلغ"وقدأخر:موضعوفي

حياةعالقفإنهنفسهعلىللمحافظةبسخاءيصرفكانالحميدعبدأنومعبعد،فيما

جدآ".)1(ومتقشفةبسيطة

ولكوفا،أليمحريقحادثفي"علوية"البكربنتهوفاةهىشبابهفئألمهاذاقفجيعةوأول

الوفاةذكرىأنإلآأخرفى،بأطفالرزقأنهومعجدأ،بهاكلفأكانفقدلهطفلةأول

دطالنظريستدعىشىءروجدولا.حياتهأواخرحئذاكرتهدطبقيتهذهلطفلتهالمفجحة

العزفىعبدالسلطانعحههاقامالئالرحلةفياشتراكهسو!الحميدعبدالأميرالشابحياة

"مراد".العهدوليأخوهأيضآالرحلةهذهدطاشتركوقد.إنكلترةإلىومنهافرنساإلى

العهدوليتصرفاتبعكسوالهدوءبالوقارالحميدعبدالأصرسلوكتميزالرحلةهذهفي

بينمابأنهيذكرهاسالب""جونالإنجليزيفالكاتب،والترفبالطيشتميزالذممطمرادالأمير

لهمتقامكانتالئالخاصةالحفلاتفيالمسكراتأنواعكلويجربيتناولالعهدوليكان

الثملأخاهبأسف-ساتبكانبلأبدآ،الشرابتدحإلىيدهيمدالحميدعبدايأصريكنلم

منيتمكنأندونال!تالياليومصباحفيعبدالعزيزالسلطانعمهأماميمثلكانالذكط

ماخيرعلى.كلهمتهباريسفياقاماأيضآ:عنهويقول.كلامهوعلىحركاتهعلىالسيطرة

كانالذممطالشابهذابأنأحدآيفتلمو،الواسعةوبمعلوماتهالكبيربذكائهمستعينآم12

مروروبعدشىء،كلحولالمعلوماتويأخذشىءبكليهئمكانأحاسيسهإخفاءيستطيع

باريس،فيفيهامرالئالشوارعأحماءيتذكريزاذلاكانالحميدعبدفإنسنةثلاثين

11021(إليهقلإئواالذفىالضباطأس!اءويتذكر

")لملمع،اى+مم!*،للا.3.،13لأ!ةص!م!ا24.6-!ه.

)2(!2الم++ء!+لأكايكا!كا!،13ءلم4ء40لم!ميكل/4لىه!لةولكه)"أ،ثه.وثر.
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العرلف!يرتقيالحميدعبد

الحميدكبدالعهدوليإلىالأنظاراتجهتمراد،السلطانشفاءفيالأملالأطباءقطعأنبعد

اكاغدخانه".فيبيتهمنبمدوءشىءكل-راقبكانالذى

جعفيالسفاراتنشطت،الأجنبيةالدولبحوإسيستعجكانتالتيإسطبولوفي

كثيرأفرحتهاتدملمالتيالانكليزيةفالسفارة،المرتقبالجديدالسلطانعنالمعلومات

مدحتعميلهاعلىتعتمدكانت،الحكمإلىإنكلترة"وصديق"الماسولممامرادبوصول

أبرقتفقد،صحتهسوءإلىتشيرالحميدعبدعنتردهاادتيالمعلوماتوكانتباشا)1(

منلهاالمقدمالتقر-سعلىاعتمادآالبرقيةهذهالانجليزيةاترجيةوزارةإلىالانجليزيةالسفارة

دكسن:الدكتورالسفارةطبيب

ارتقىوإذا،ومرهقالعظام.ممرضومصابنحيفشخصالحميدعبدالأميرالعهدولي"إن

مدحتأسسهايضعسوفالئالمشروطيةيؤسسلكىتكفىمدةإلأيلبثلنفإنهالعرش

إنكلترة".منقويبتأييدباشا

مناليهتصلكانتالتيالتقاريرفإنا)مم!("إغناتيفاالجنرالالمشهورالروسىالسفيرأما

مصابآكانربماوأنه،يرامماعلىليستصحتهأنإلىتشيركانتالعهدوليعنجواسيسه

ذإ،الظنهذافيمعذورينالعهدوليقصرحواليالمنبثةوعيرنهرجالهوكان.كوالديهبالسل

منزله.إلىالعهدلوليالشخصىالطبيبتردديشاهدونكانواإفم

طبيبهبوساطةاتصالاتهمنكثيرأيجرىكانالعهدفوليأخر،شيئآكانتالحقيقةولكن

عليه.الطيبترددكثرةلطالسببهوهذاوكان،الخاص

وترددواشفاءهطويلآانتظرواوقد،الانقلابرجاللخططكبيرةضربةمرادجنونكان

امهنئينالإستقبالالخليفةيخرجأنواطفروضقرل!آأصبحالفطرعيدولكن،خلعهفيكثيرآ

الأعظمالصدربأنالعلماءوعندالشعبأوساطعندتسرىالاشاعاتوكانتبالعيد،

.للشرعنحالفوهذا،للمسلمينوخليفةسلطانوجودبدونالحكمدفةيديرباشارشدى

إعلانهوباشا-مدحتسيما-لاالانقلابلرجالالشاغلالشغلكانلماولكن

يمد.فيماالناجةهدهسرح)1

66

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


مهمأأمرآكان،معهمتجاوبهومدى،الموضوعهذامنالعهدوليموقفمعرفةفإنالدسترر

زيارةقررفقدلذلك،مكانهالحميدعبدوتنصيبمراد،السلطانخلعإعلانقبلوضروريآ

مدحتمعباشارشدىالأعظمالصدرالزيارةهذهقاموقد.أرائهعلىللوقوفالحميدعبد

الدستور.إعلانعلىاعتراضأئالحميدعبدييدلمو"ماصلاك".دطالعهدوليقصرلطباشا

علىرائعبشكليشرفماصلاكقصرإناايأقي:مااللقاءهذاعنالحميدعبديقول

هناكالتقيتوقدجدآجميلوالمنظرالأسود.بالبحرالبسفورمضيقفيهايتصلالئالمنطقة

الذ!الحكمشكلكنسألافي.أخىمرضبعدإلمنجاءااللذينباشاورشدممماباشامدحت

استبداديآ؟.أممشروطيأحكمآسيكونهل،سأختاره

وإذا،مثلهمويكونالمجرقبعةيلبسالمجرإلىيذهبعندماالنمساإمبراطوربأنأجبتهم

ا!جةحسبسفينتهيقودالسفينةقبطانأنوكمانمساويآ،يكولىالنمساإلىرجع

صالحفيتكوناليئالادارةسأختارالقيادةموقعإلىأكلعندمافإنئ،الحالومقتضيات

جميعلأن،الأفضلهىالمشروطيةالإدارةبأنحاليآأعتقدبأنئوأضفت،وسلامتهالبلد

مسؤولية.أيةالرزراءيحتملولا،للحاكمتنسبرديئةأمجيدةأكانتسواءالأمور

".)1(لصالحكمأقربيكونوهذا11:قلتعندماضحكواوقد

السفيرصديقهرأىيأخذأنففضلباشا،رشدىقلقتزللمالزيارةهذهولكن

السفارةفيأغسطس25فيفزارهأليوت".هنرممما"السيرإسطنبولفيالإنكليزي

.الموضوعحولمعهوتباحثبهواجتمع"طرابيا"فيكانتالئ،الانكليزية

ومنأنفسهممنراثقينكانواإذكبيرأيكنلمالانقلابرجالقلقف!نحال،أيةعلى

خلعوافقدإرادقم،علىالخروجيستطيعلنالجديدالسلطانأنمتأكدينوكانوا،قوتهم

هواهم.علىالأمورمخرلمإذاالئالثخلعمنلديهممانعولاسلطانين

وفي،أخرىمرة"ماصلاك"قصرهفيالحميدعبدالعهدوليمع3وحدباشامدحتواجتمع

وهى:ايأساسيةشروطهباشامدحتسرداللقاءهذا

تأخير.بدونالمشروطيةإعلان.ا

فقط.الرحميينالحكومةأعضاءمعيكونالتشاور20

(1)لم،3لمكا!+124-.1411لا!03!ء؟ا3لالأهكلة،1ول61.3لأ
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ونامقباشاضياءوتعيينالسلطافيالقصرفيكئابكرئيمىأفندكطاللةسعدتعيينيجب3.

مراقبةتحتالجديدالسلطانوضع.كلثابةالثالثالشرطهذاوكانالقصر.فيككاتبكمال

أنفاسه.عذحئيستطيعونحيثالانقلابرجال

رشادمحمدالآمرينصبأنوهوجاهز،الحلفإنالشروطهذهالعهدوليرفضوإذا

منه.بدلآسلطانآ

هذهقبولهحولالحميدعبدالعهدوليمنخطيآتعهدآأخذباشامدحتبأنويقال

الخطى.التعهدهذامثلوجودحولتاريخىدليلأى-سجدلاولكن،الشروط

الدولةرجالكباركانام،8761813أهـ-ا392سنةشعبان11الخميسروموفي

عبدالأمرقدومينتظرونباشا-رشدىالأعظمالصدرمن-بدعوةاقابىا"طوبتصرلنن

هرعوا-تباشاالدينجلالمحمودصهرهوبصحبتهايأميروصلإنوما،لمبايعتهاطميد

مرادالسلطانخلعفتوىهناكتليتحيثالقصرغرفمنغرفةإلىواصطحابهلاستقباله

كانالتيالعرضقاعةإلىالرزراءبعضمعباشامدحتاصطحبههناكومن.جنونهبسبب

يتوسطها.العثحانيةالسلطنةعرثى

البيعةصيغةالإسلامشيخقرأأنبعدإلأيرتقيهأندون،العريقبحانبالحميدعبدوقف

طلقة101ب!طلاقالحربيةالسفنمدافعوبدأت.وبايعوهالدولةرجالكبارعليهأقبلثمله.

عبدالسلطانتوخهالبيعةمراسيمتمتأنوبعدالعرلق.علىالجديدالسلطانجلوسمعلنة

البحر.طريقعنباغجه""دولمهقصرإلىالحميد

الأولالأشهر

بهقامماوأولللقصر.السيئةالعاداتمنكئيربتغيربدأحئالسلطةالحميدعبدتولىإنما

الماليةووزصرباشاالدنجلاذمححودالداماد)1(استدعىإذللقصر،الباهظةالمصاريفنقليلهو

منكانفحثلآايأدفى،الحدإلىيقلصاهاوأنالقصر،مصاريفيدتقاأنوأمرهاباشا،كالب

فيمسنخدمكلبيتإلىوالعشاءالغداءفيالطعاممن!والقعدة-سسلأنالقصرعادة

يستطيعونالقصرفيالمستخدمينوأنهذا،.كلنعالقرارفصدر-بالمئاتيعدون-وهمالقصر

-الجاالقصرفيالمطبخمصاريفتقلصتوهذا،معينةساعاتفيالقصرفيالطعامتناول

اللطالى.يصاهرولىالديرعىيطك!،كالىالصيرمفاهلد!اد:)1(
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أمرثم.)1(الثلثإلىعبدالعز-فى-السلطانعهدفيشهريآذهبيةقد4ألفأربعينتبلغكانت

تقلصتوبذلكالقصر،وأميراتالأمراءعادةكانتاليوالترفالبذخمظاهر.كلنعأخر

.)2(ذهبيةقطحةألف036يقارب.مماالسنةلطالقصرمصار!

للتهجمفرصةأعداؤهيتخذهاالحصيدعبدالسلطانقبلمنالجيدةالخطوةهذهوحئ

المقامبهاستقرإنماف!نهالحكمتوليهقبلبخيلأالحميدعبدكان"لما:أحدهميقولإذ،عليه

مشاكلهناككانتبأنهعلمآالقصرمصاريفتقليلإلىبادرحئباغجه""دولمهقصرفي

110)3(كثيرةأخرى

العثمانية،الدولةتعانيهامشكلةأهمكانتالاقتصاديةالمشكلةبأنالكاتبهذايدركولا

اقتصاديةسياسةاتباعنيوبحاشيتهأسرتهوبأفرادبنفسهلمدأانللسلطانبدلاوكان

.جديدة

الطعاميتناولونيكونوالمالسابقونفالسلاطينالقصر،عاداتبينمنتغيرأخروشىء

تناولأثناءفيوحدهيكونأنيجبفالسلطاناالسلطانيةللهيبةمخدشلأنه،أسرهمأفرادمع

علىوأسرتهعائلتهأفرادمعوليجلسالعادةهذهليلغىالحميدعبدالسلطانويأقياالطعام

أخر.أسرةربكأىالطعاممائدة

كانفقدبالوزراء،اجتماعهفيالسابقةالبروتوكولاتمنكثرآأيضآالسلطانويزيل

معقودةحضرتهدطوقوفوهم،السابقينبالسلاطينيجتمعونوالوزراءايماعظمالصدر

واحدةمنضدةحولمعهبالجلوسيأمرهمالحميدعبدالسلطانولكن،أمامهمأيديهم

السجائر.لهمويقدمالدولةأمورحولمعهمللتباحث

الترقبمرحلةفيالحميدعبدالسلطاننرى-حكمهمنالآولىالفترة-أيالفترةهذهفي

مرحلةفيوليس،المخلصينبالرجالنفسهوإحاطةالأنصاروجعالأمرر،ومراقبةوالترصد

وأولى.حوله-فىالونلاالأتوياءالانقلابرجاللأنذلك،والسيطرةوالتوجيهالظهور

القصر،مشير.فيبرتبةباشاالدكجلالمحمودتعيينكانتخطاهااليالتمهيديةالخطوات

.21101!طئ،ودورثالىالحميد)1(عبد

.11101!طئ،ودورئافيالحيد+(عد

مم!)2(/،لم13،.ح.للا،+كا!كا!عحأا!*؟لة.3ر.8
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فيالكاتبوظيفةفيبكولبيبالكثابكرئيسبكسعيدوتعيين،فريقبرتبةباشاوسعيد

باشا.الكريمعبدمحلفيباشارديفيعينإذ،العامالقائدتغييرثمالقصر،

نأيرضىلاالشابالسلطانهذابأنأظهرتالسلطانبإرادةتمتاليالتعييناتوهذه

ويقدمباشارشدممأالأعظمالصدرلهذاويثور.الانقلابرجالبيدولعبةأسيرأيكون

.خاطرهيطبحيثلمقابلتهيدعوهبلاستقالتهيقبللاالسلطانولكن،استقالته

الئوالمشاكلعملهحولالتفاصيلجميعليأخذ3حدعلىوزيركلالسلطانويستدعى

هاتموجالئوالمصاعبالظروفوكلبلدهفييدورماكليعرفأنيريدلأنه...تعترضه

أقصاها.إلىأقصاهامنالعئحانيةالإمبراطورية

تجربةو!ثرهمإسطبولفيغلطهفيالبنوكأصحابيينالاقتصاديينأمهرعنويسأل

فيستقدمهظريفى""جورجاليهودممطبالمصرفيعديهفيشرونالماليةالسياسةشؤونفيوخبرة

0/)1(والنقود..اغالماليةوالسياسةالمالحولمنهدروسآويأخذإليه

)الدستور(الأساسيالقانونإعلان

ويعتقدالدستور،بإعلانيطالبقوممطتيارهناككانالسلطةالحميدعبدالسلطانتولىعندما

الدستورهذاإعلانوأنالطرلى،هذاعنإلأيتملاالعثمانيةالإمبراطوريةأمراضشفاءبأندعاته

فيالأوضاعبإصلاحبإلحاحتطالبكانتالىالأجنبيةللدولحاحمآجرابآيكونسوف

العثمانية.الأمبراطورية

منوتتألفعضوآ،وعشرينممانيةتضمباشامدحتبرئاسةلجنةبتشكيلالسلطانأمر

إلىالداعيةأشهر.الشخصياتتضموكانت.اثنينوعسكريينمدنيآعمثروستةعلماءعشرة

جاميحمثلالمسلحةكيرالأقلياتعنوممثلينبكوضياءكمالنامقمثلالدستورإعلان

أفندى.وأوديانأوهانيس

ايأساسي؟القانونموضوعفيباشامدحتدوركانماذا

باشامدحتمشروعكانالدستور،حولمشروعآعشرفىمنيقربمائدملقد

منثلثهوئعينالشعبقبلمنثلثاهئنتخبغريبنيابىمجلمىتكو-فىيقترحوكانأحدها،

،1)ممالما،كايمكايم+،لا.ش!.ظ51؟ل!كل!ءك!ا663،
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كبدالسلطانيقولالمجلمى.هذافيطبيعيينأعضاءوالمستشارونالوزراءويعذ،الحكومةقبل

مذكراته:فىالحميد

ثناءحماعهمننابعآكانتأييدهولكنومويديها،المشروطيةأنصارمنالبدايةمن"كان)1(

منحالبأيالمشروطيةإعلانيجببأنهباشامدحتأصروعندما.المشروطيةومدح

كافيةفكرةلديهتكنولم،دولةلأيةالأساسىالقانوندرسقديكنلمفإنه،الأحوال

ذلكفيقانونيألمعأفندممط""أوديانيكنولمأفندكط""أوديانهومرشدهكان.حوله

هذامعرفتهعدمأنوأعتقد،الإطلاقعلىالمملكةوضعيعرفيكنلمأنهإلىإضافةالوتت،

".)2(الطائفقلعةفيمنفاهحئصاحبه

رئيسآومصدرآأساسآالفرنسىالدستورباتخاذباشاوسليمانباشاسعيدأوصىبينما

ومحمودباشاوثروتباشامدحتقصورنيجلساتعدةوبعد.العثمانيةالدولةلدستور

إلىأحالهالذممطالسلطانإلىبندآوأربعينمائةتحتالدستررمسودةقدمتالدينجلال

.مما"المبعوثان"مجلسالنوابمجلسبتشكيلأمرأالسلطانأصدركما،لمناقشتهالوزراءمجلس

القصر.إلىالموضوعهذاحولدراسةتقدموأنايأمةوتقاليدعاداتمعيتفق

السنطانأحالعليهالتعديلاتبعضوإدخالالدستررمسردةالوزراءمجلسدراسةبعد

ورئيسباشاوسليمانباشاسعيدالفريقوهممستشاريهمنثلائةإلىالدستررمسودة

للسلطانتعطىالئ13المرتمةالمادةإدخالالسلطاناقترحكمابك،سعيدالكئاب

وقد.حولهمالشكمنقويةدلائلتوفرتإذاالبلادخارجإلىبهمالمشتبهنفىصا،حية

ترددبعدولكن،يعارضهوفريقالمادةهذهإضافةيؤيدفريق،فريقينإلىمستشاروهانقسم

السلطانأنبعدفيمانرىوسوفالدستور،إلىالمادةهذهإدخالعلىالسلطانأصر

.الخارجإلىونفيهباشامدحتإبعادفيالفقرةهذهإلىسيستند

مسألةفيالأوروبيةالدولإشراكمحاولةهوباشامدحتحاولهماأغربمنولعل

الذكطأفندممي""اوديانأرسلفقدالحميد.عبدالسلطانضدضامنآطرفآوجعلهاالدستور،

،ويشرح".خاصة"ممهمةالأوروبيةالدولإلىالاحتماعيةالشرونوزارةفيمستشارآكان

يأتي:كماالخاصةالمهحةهذهالحميد"عبدسلطنة"أوائلكتابهفيبكصائبأحمد

باضا.مدحهيقصدا(

)ة،لم!ت!4"كااييكاهملما.*ا،كايمكا!+ءع?"غاع5ممالأ،3،!12،ول13الا"،لماا،م!لأ.7113
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بأنلهذكرحيث"دريى"اللوردإنكلترةخارجيةوزيرلقاءأفندى""أوديان"استطاع

لهموهـفرالمسيحيينأمنويحققسيزمنالعليةالدولةفيالآنالموضوعالأساسىالقانون

دوليةمعاهدةبشكلالمشروطيةإدارةوضعفيتمانعلاالعليةالدولةفيالادارةوأن،حقوقهم

لأمم!هناكداعىفلالذلك،الدولهذهتطلبهاالئالضماناتجميعلاعطاءمستعدةوهى

"روملى".بشأنالمؤتمريتخذهقرار

إعطاع!يستطعلابأنهلهذكرثماهتمامبكلأفنديأوديانلحديث"دربىا.اللورداستحع

نأيمكنلاداخليةمسألةايأساسىالقانونمسألةبأنلهذكرأيامبعدولكنهقطعيآ،جوابآ

ايلأوروبية".أ1(الحكوماتفيهاتتدخل

إدارةيضعأنأرادالذىباشامدحتإن11دانشحاند:حامىالتركىالمؤرخويقول

لاوالذممطوالمؤلمالغريباقتراحهكررالأجنبيةالدولكفالةتحتلتركياالداخليةالشؤون

كانلاشامدحتأنهذامنويتضحبه.روخذلمولكنإسطنبولمرتمرفيالعقليتحمله

أيةبأنيدركأنيستطيعيكنلمأنهدرجةإلىبالأجانبالشخصيةومصالحهبأفكارهمرتبطآ

منشىءلهابيقىلاالخارجيةايأيديوكفالةضمانتحتالداخليةإدار!انظامتضعدولة

".)2(العبوديةأنواعأسوأهىأجنبيةبكفالةمناطةتكونالئالحريةوأن،الاستقلال

السماسيالوفع

العثمافية،الدولةتاريخمنجدآمضطربةفترةفيالحكمإلىالحميدعبدالسلطانأتى

الأسودالجبلوفيبوسنةولطالهرسكلطقائمةوالثورات،البلقانلطتغلىكانتفايأوضاع

والسلاحبالمالوممدهاوغيرها.،الثوراتهذهترحجوروسياالأوروبيةوالدولبلغاريا.وفي

جميعآ.الدولهذهأماموحيدةبقيتالئالعثمانيةالدولةعلىبذلكوتضغطوبالمتطوعين،

لذلكأم087سنةألمانيامعحرهامنخاسرةخرجتقدفرنساكانتأخرىحهةومن

أوروبا.فيتأثرهاوضعفوضعهاتضعضعفقد

إلأتبدئولا،الداخليةمشاكلهاوإلىمستعمراقاإلىمتوجهآاهتصامهاكانفقدإنكلترةأما

القارةفيوالنمساوألمانياروسيادورتعاظمإلىادىمماايأورويية،بالمشاكلقليلآاهتمامأ

")"هءلم،لم!ه+4*المكاما!"اح!3*ههلىهلمااد"أي!."كةأ؟ولء4+.924/ء92ر.

)/("كايملأ،لميهالم+م!ا"+كاغ3،رهلمه+هاا!،01101ء*يأكة!،م!2/4؟لأ.
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منكثيرنيمنفقةتكنلمالثلاثالإمبراطورياتهذهبينالنظروجهاتولكن،الأوروبية

الألمانية،الاماراتوفقدهاأم866سنةبسماركيدعلىالنمساهريمةأنكيرالأمور،

والوقوفروسيامعاداةعلىقادرةوغيرضعيفموقفلطجعلهاالايطاليةالولاياتوكذلك

الثلاثالامبراطورياتمنجبهةررلفلكىالوضعهذابسماركانتهزوقدأمامها.ندآ

الألزالربإقليمىالمطالبةعلىقادروغيرمنعزلوضعفيفرنسالابقاءوالنمسا"ألمانيا"روسيا،

ألمانيا.)1(عليهمااستولتاللتينواللورصن

فيتعقدالدولهذهرؤساءبينسنويةاجتماكاتعقدام872سنةاقترحفقدلذلك

"لكىأوروبافيايأمدطويلسلاملتأسيسبسماركسعىأنإلآوبطرسبرغ.وفييتابرلين

لهيكتبلموفرنسا"النحسامعحروهانتيجةعليهاحصلتالئبالمكاسبألمانياختفظ

.البلقانجبهةفيايأوضاعالتهبتماسرعانإذ،طويلةلمدةالنجاح

منالأولايأسبوعفيوذلك"ستولاش"تدعىالهرسكقرىمنتريةلطالقلاقلبدأت

بوسنة.إلىومنهاالهرسكأنحاءجميعإلىانتشرتماوسرعانام875سنةأغسطسشهر

ماولكن.الئوراتهذهلقحعجيوشهاأرسلتإذالأيدكطمكتوفةالعثمانيةالدولةتقفولم

وإيطالياوفرنساوألمانياوروسياالنمساأرسلتإذالأمرفيتدخلتأنالأوروبيةالدوللبثت

يأدما:ماتطلبالعاليالبابإلىمذكرة

المسيحية.للطوائفوالمذاهبالأديانبحريةالمساسعدم.ا

أراضيهم.المزارعونيملكأن.2

محليأ.الضرائبمنالمستحصلةالمواردتصرفأن3.

اضطرتولكنهاالعثمانيةللدولةالداخليةالشوونفيسافرآتدخلآالشروطهذهكانت

محليأ.المواردتوزيععلىاعترضتأنهاغيرقبولها،إعلانإلى

ام876نيسانوفيالعئمانية.الدولةموقفرفضواروسيا-من-بتحريضالثوارولكن

وانتشرالثوار..ممساعدةأيضأايلأسودالجبلوبدأ،كذلكبلغاريالطالمتوقعةالئورةاندلعت

الجسوروئنسفسكانهاوئذبحتهاتجمالمسلمةالقرىأصبحتإذ،مكانكلفيوالدمارالدم

الدولةتجدلموهنا،أنفسهمعنوالدفاعبالتسلحكذلكالمسلحونوبدأ،التلغرافوأعمدة

.412صالدصفي،كاملمحمدللدمحررالثرفية"والمسألةالفايخة+الدولة)1(
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معاركوبدأت.العصيانمناطقإلىجندممطألف18قوامهجيشإرسالمنئدآالعثمانية

تلكالثلوجتغطىحيثالشتاءموسملطسيمالاالتوقفمنفتراتتتخللهاكانتعنيفة

اليئالمتوترةالدوليةوالمواقفالمعاركهذهتفاصيلنيندخلولن.الوعرةالجبليةالمناطق

أم876لسنةأغسطسشهرأواخرففىلنتفحصها،أواخرهاإلىنأقيولكنأحدثتها،

باشا""أيوبالعثمالماالقائدأنزلإذ،الصربفيكبيرةانتصار)تالعثمانيةالجيويقأحرزت

صائبعلىاستطاعكما"جارنايص"الجنرالعدوهبحيشقاصمةضربةأغسطس12في

"بلغراد".إلىأمامهيئالطرانفتاحيعئكانوهذاأغسطس03لط"مورافا"نهرعبورباشا

تولي-سموهوأغسطس31فيإسطنبولالعاصمةإلىالانتصاراتهذهأنباءوصلت

الجديد.للسلطانحسنآفألآوعذوهبهذاالناسمنكثكلفاستبشرالحكمالحميدعبدالسلطان

موقفاتخاذفقرراباشارشدممطالأعظموالصدرباضامدحتالانتصاراتهذهأسكرت

لمولكنهالشابللسلطانقلقمصدرالصلبالموقفهذاكان.الصربتضيةلطمتصلب

القويةالعصبةهذهيعارضأنأنذاكعليهالمستحيلمنوكان.مكانهفيبعداستقرقديكن

.قصيرةمدةفيسلطانينأبدلتادت

الأوضاعحولمعهماللتباحثباشامدحتومعالآعظمالصدرمعالأولىاجتماعاتهفي

السنطاناندهشايأوروبية،الدولفيالفعلردودوحولالصربفيوالعسكريةالسياسية

،المطلوببالشكلايأوروبيةالعواصممختلففيهذهالفعلردودبتقصىمبالاتهحاعدممن

العثما!هماالجيشذثاهدوهىمتفرجةستقفايأوروبيةالدولبأناعتقادهمامنواستغرب

.السلاحبقوةلفتحهابلغرادمنيقترب

تأضربدون"الدستور"الأساسىالقانونأعلناإذا!اسيدى2باشا:مدحتلهقالوعندما

جيوشناتدخلعندماأقوىبروابطبدولتناالصربإمارةربطستريدالأوروبيةالدولفإن

لمالعافيالعواصمجميعيشغلماأهمإنإذإلينا،مصوبةالآنلمالعاأنظارجميعإنبلغراد.

تستعصىمشكلةأيةهناكتبقىفلنالدستورهذانعلنوعندمادستورنا،إعلانمسألةهو

مدحتمنالتفكرفيالسذاجةهذهمنالحميدعبدالسلطانهتدولتنا"،)1(لطالحلعلى

حلها.ويحاولالمستعصيةالمسائلبهايتناولالىوالسطحيةباشا،

(1)كاكهلملم+44ءمما4"لمكاايرءلاييءكا2)?أ،3ءلم*.لأ.محمء+4ا،5+ءاع،لاكه.114.
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العثحانية،الدولةفيبالاصلاحاتفعلاتهتمايأوروبيةالدولأنيعتقدباشامدحتكان

الدولةشعوبسعادةفيحبأوذلك،الإصلاحاتهذهلغرضإلأتتدخللاالدولهذهوأن

الدولتدخلفإنإذن،العثمانيةالدولةدطالاصلاحاتهذهيحققالدستورأنوبما.العثمانية

منالغايةإنإذالدستور،هذايعلنحالماوينتهىسيقفالعثمانيةالدولةشؤونفيالأوروبية

سحرية،عصاباشامدحتيعذهكانالذىالدستور،هذاوجودظلدطستتحققالتدخل

العثمانية.الامبراطوريةجروحكليداوىوبلسمآ

إلىيدعوشيئأمشهوردولةرجلعنصدورهوكان،السذاجةدطمفرطآتفكيرأهذاكان

حقآ.)1(الاستغراب

بأهميةلهملمحإذ،الحربفيهرلاءاندفاعمنيهدئأنالحميدعبدالسلطانحاولوقد

الشائكة.المسألةهذهلحلسلميةوسيلةعنوالبحثايأوروبية،الدولمواقفدراسة

كبدعسكرستر،الحربيةالعحلياتقائدإلىأخرأمرآأصدرواالباشواتهولاءولكن

بشىء.السلطانيخبرواأنودون،وعنفشدةبكلالقتال.كلواصلةباشا،نادرالكريم

خبرإليهليزفالسلطانإلى-أيام-بعدباشارشدممماالأعظمالصدرأقبلإنماولكن

القتاللتصعيدالجبهةإلىارسلهاالحطالبرقيةويريهبلغراد،نحرالعثمافيللجيشالسريعالتقدم

الأمرهذاتسحبأناعليك1؟المناقشةأوالترددتقبللامرة،2بلهجةالسلطانلهقالصت

خطوةيتقدمولاإليهوصلالذممطالمكانفيقائدكلليقفتأخير.أدقبدونحالآ

".)2(الخصوصبهذابرقيةلترسلالآنتذهبأنوعليك...واحدة

إلأالأعظمالصدريملكلمالشابالسلطانمنالمتوقعةكرالآمرةاللهجةهذهوأمام

الفور.علىالتقدمبإيقافبرتيةإرسال

منامتفرجاموقفأبدآتقفلنالأوروبيةالدولأنجيدآيعلمالحميدعبدالسلطانكان

.أخرىمرةبلغرادإلىالسلاحبقوةالعئمانييندخول

فإنايأوروبيةالدولمنوبأمربإنذارالتقدمعنالعثمانيةالدولةجيوشىتقفأنمنوبدلآ

هو!فيالصادقةرغبتهاكلهللعالمبذلكفتعلنوبرغبتها،بإرادقاهىتقفأنايأفضلمن

الغالب.موقففيكوفامعالقتال

لمد.يخصاالمرضرعهداتاولاكأوضمردفاضلأ.جاتورحلناححأ،هـفيياضامدحتكان)1"

)2(كاكه+كا!لم4"ه"لم+"هج4ء7كلا+هاءلم)!،3ءلمك!.ك!.ء+عممحها+ءا،هلا"".414.
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رأيه.أخذودونالحميدعبدالسلطانعلمبدونالجوابيةالمذكرةهذهالعاليالبابأرسل

كانواالذىوالأسلوبالجديد،بالسلطانالعاليالبابباشواتاستهانةمدىيظهروهذا

معه.بهالتعاملفي-وغبون

يعدرنهاكانواالئإنكلترةفإناأبدآ،يتوقعهاالعاليالبابيكنلمالئالمفاجأةجاءتوهنا

روسيا..وبخاصةايأخرىالدولأمامالاللتلويحيخططونكانواوالىلهمالظهيرةالدولة

القتالإيقافإلىوتدعولمذكرتهرفضهافيهاتعلنالعاقيالبابإلىمذكرةأرسلتإنكلترة

فورية.بصورةالهدنةوإعلان

الأمل.بخيبةالباشواتشعرأخرىمرة

إعطائهبعدباشارشدىالأعظمالصدرودععندماإنهأليوت":"سرإنكلترةسصريقول

صداقة.أيةالآنبعدمنهتتوقعأنيمكنهالاإنكلترةبأنشعرنهوقراءقاحكومتهمذكرة

منينتفعونولا،الخاطئفجهمعلىالاستمرار-سيدونكانواالباشواتهرلاءولكن

يتلقوفا.الئالدروس

وطالبتللحربهتفتالدينيةالمدارسطلابمنصاخبةمظاهرةبتنظيمقاموافقدلذلك

الجوابيةالمذكرةالسلطانإلىقدمواالمظاهراتهذهظلوفيبلغراد،دخولحئباستمرارها

المذكرةوكانتالأجواءتلكفيمضطرآالسلطانعليهافرافقإرسالها،فييرغبونالئ

"أكىللنوابمجلسآأنوهوواحدمبرربإضافةولكننفسهاالسابقةالطلباتتكررانجوابية

العثمانيةالولاياتجيعوأنقريمآسئعقنالذكماالدستور.مموجبسيشكل"المبعوثانمجلس

المجلس.هذالطالمنتخبينممثليهابوساطةفيهستمئل

جميعتذللسحريةعصآسيكونالدستورإعلانبأنمرمنينالعاليالبابباشواتكان

المشاكل.كلوتحلالصعوبات

لذا،مثلهمبذلكأيضآالعالميؤمنأن-نظرهم-لقصريتوقعونأوهـيدونوكانوا

.أخرىمرةالقتال.ممتابعةأوامرهمأصدروا

رهيبةحربوإلىروسيامعصريحةمواجهةإلىالعثمانيةالدولةيجرونالحقيقةفيكانوا

.مدمرة

مركزهثبتقديكنلملأنهذلك،جماحهمكبحعنأنذاكعاجزآالشابالسلطانكان
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فرصةفؤتقدالسلطانبأنيعتقدانباشارشدئايأعظموالصد!رباشامدحتكان

تهتملاالنمساوأن،العثمانيةالدولةبحانبإنكلترةأنإلىتستندحساباقماوكانت،ذهبية

يمضلمولكنيذكر،شىءأىفعلوحدهاتستيملنروسيافإنلذلكبالأمر،كثيرآ

الذكأالباشواتوأنصحيحةكانتالشابالسلطانتوقعاتبأنتبينحئ-سمينسوى

ايأمور.كلجرياتعلمآيحيطونولا،سياسيةبصيرديملكونيكونوالمالسياسةفىعمرأقضوا

العالمية.السياسةوخفايا

الصربقضيةحلفيهاتطلبالعاليالبابإك.ممذكرةالكبرىالدولتقدمتوومينبعد

الكبرىالدوذمذكرةلهجةلكانتالحربفيالعثمالماالجيشاستمرولو،السلميةبالطرق

.القتالبإيقافللأمرالانصياعإلىالعثمانيةالدولةولاضطرت،وأقسىأشد

بذلكمظهرينأخرىسياسيةغلطةباشاومدحتباشارشدىايأعظمالصدركرروهنا

الكبرىالدولمذكرةعلىالجوابإرسالبتأخيرأولآقاما.الأولبالدرسانتفاعهماعدم

أضرأالجوابأرسلاوعندما.العثمانيةالدولةموقفتوةعلىسيدلهذاأنأساسعلى

السياسية.الظروفتلكفيالتحقيقصعبةوشروطآمطالبضمناه

يأقي:ماالمذكرةفيطالبافقد

.للسلطانولائهلاعلانإسطبولإلىخضرأنالصربأميرعلىا-

الدولةكانتالئالأربعالقلاعالعثمانيةالدولةإلىتعيدأنالصربإمارةعلى2-

العثمانية.بالقواتالقلاعهذهتشغلوأن.ام867سنةللإمارةأودعتهاقدالعثمانية

الصربأمنعلىالحفاظمسألةتناطوانالصربيةالمسلحةالميليشياتتلغىأنيجب3-

للمدفعية.بطاريتينمعالجنودمنألفآعشرأحدقوامهايتجاوزلار-طيةقوةإلى

أماكنهمإلىالمجاورةالولاياتمننزحواالذينالمهاجر-شتعيدأنالصربإمارةعلى4-

مؤخرآ.بنتهاادتالقلاعهدمتقرموأن

فإنبعد-فيماستئبت-الئألحربتعويضاتدفععنالصربإمارةعجزتإذا5-

".التعويض"مبلغالمبلغهذافائدةبنسبةتدفعهاالئالضرائبمقدارمنتزيدأنعليها

مع"بلغراد"سربطالذممطالحديديالخطوتشغيلبإنثاءمخولةالدولةستكون6-

.اانيمىا1
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أرادأحد.انتباهيجلبأنودونهدوءيعملكاناليد-ش،مكتوفواقفآيكنلمولكنهبعد،

يدورمايعلمأنهوشىءأهمبأنأمنيأنهعليهيعتمدأنيستطعقنحولهيجمعأنأولا

العالم.نييدوروماحوله

رأسهاعلىكانالنشطةالاستخباراتمنصغيرةنواةتشكيلهوعملهماأولفإنلذلك

11.فيامافرو1الدكتورالخاصطبيبه

فيالاستخباراتأجهزةأنشطمنوأصبحتسنتينبعدالصغيرةالنواةهذهكبرتوقد

واستخباراتالروسيةالاستخباراتأجهزةمصارعةعلىقادرةكانتإفابحيث،العالم

.الأوقاتمنكئيرفيتصرعهاوأنكفاعة،بكلالأخرىالأوروبيةالدول

إلىحئينفذأنالاستخباراتمنالصغيرةالنواة!نهاستطاعالشابالسلطانأنوالغريب

الواردةالسريةالتقار-سوتصله،هناكيد!ورماكليعرفأصبحبحيث،إسطنبولفيروسياسفارة

.)1(بأولأولآالسفارةإلىالروسيةالعاصحةمن

:الحربموضوعإلىولنعد

الأوروبيةالدولجميعإلىمذكرةروسياأصدرتأخرىمرةالمعاركاستؤنفتأنبعد

المعاركاستمرارأماماليدينمكتوفةتقفانتستطيعلنالقيصريةالحكومةأنفيهاذكرت

إلىوالدعوةالقتاللوقفأيضأبالتدخلالدولهذدوتطالبفورآ،القتالإيقافتطلبوأفا

أسابيع.ستةهدنة

البابموقفكانماذاولكن.المذكرةهذهعلىالموافقةالكبرىالدولجميعردوكان

العالي؟

بدلآأشهرستةالهدنةمدةتكونأدتبشرطول!تالقتالوقفعلىبالموافقةبيانآأصدر

منالفترةهذهخلاليتمكنأنيأملكانالعاليالبابأنهووالسبب،أسابيعستةمن

قدالإصلاحاتمنجوآبأنالكبرىالدوللترىالنياب،المجلسوتشكيلالدستورإكلان

الشعوبجميعلأنالداخليةللاضطراباتمبررهناكييقلموأنهالعئمانيةالدولةأرجاءساد

نظرةكانتترىكماالنظرةهذهالأمور.تستتبوبذاكاملةحقوقهاستأخذوالأتليات

استزنفأخرئومرة.الدوليةالسياسةتعقيداتالحسبانفيتأخذلمإذ؟وسطحيةساذجة

،1)ولك!لملم4+كهـ-!لم"!*14ء7كليملمها?2إلمء،3للا.لأ..،عممم4ء!ا،ا،هالا،414.3.
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حئعنيفةمعاركوخاضبسرعةباضاالكريمعبدالقائدفتقدم،أقسىوبضراوةالقتال

"جارنايف".الجنراللقواتمقرأكانتالئ"جونيس"مدينةعلىاستولى

اللهجةشديدإنذارآروسياأرسلتإذ،الشابالسلطانيخشاهكانماأخيرآوقعولكن

فإنوإلآأسابيع6-8أمدهاهدنةتعقنوأنساعة48ظرففيالقتالبإيقافوطالبت

التعبئةبإعلانهذهقديداتهاوأردفت.العثمانيةالدولةمععلاقاتهاجميعتقطعسوفروسيا

قيصربدأكما.القتالمناطقمنالقرييةحدودهاعلىفرقستوتحشيدالجيشفيانجزئية

أطوللمدةالصبريستطيعلنبأنهقائلآوالوعيدالتهديدخطاباتمنسلسلةبإلقاءروسيا

الظالمين.الأتراكقبلمنالمسيحيونلهيتعرضالذيالظلمأمام

موقفعنمنهويستعلمونالمشررةيسألرنهإنكلتردسفيرإلىالعاليالباببالثواتوهرع

إنكلترة.

فقدلذلك.القتالاستمرارتعارضأيضآكانتفإنكلترة،الأملبخيبةرجعواأنلبثواوما

الهدنة.وإعلانالنارإطلاقوقفقبولإعلانإلىالعاليالباباضطر

مشكلةفيهتبحثإسطبولفيمؤتمرعقداقترحتأنلبئتماالكبرىالدولولكن

.الموضوعهذاروسياانفرادعدمتؤثنلكىالبلقان

إسطنبولمؤتمر

بالدولةروسياانفرادخشيتأفاإلأالنارؤإطا3وقفتؤيدكانتإنكلترةأنمع

فيسفيرهاإلىأوعزتفقدلذلك".المريض"الرجلتركةبابتلاعأطماعهاوتحقيقالعثمانية

المسألة.هذهفيفيهيسيرأنينوىالذىوالمدىلهالحقيقيةالنيةلمعرفةالقيصر.كلقابلةروسيا

مؤتمرآالفورعلىتعقدأنالكبرىالدولكلىإنااوأمميدآ:واضحآالقيصرجوابوكان

فإنالخطوةهذهخلىالكبرىالدولتقدملموإذا.البلقانيةوالقضيةالشرتيةالمسألةلبحث

وحدها".المهمةهذهإنجازإلىعندئذستضطرروسيا

،إسطنبولمؤتمرإلىالكبرىالدولدعوةمهمةعاتقهاعلىإنكلترةأخذتالمقابلةهذهبعد

المشكلة.هذهفيهالتبحث،كذلكالعثمانيةالدولةفيهتشترك

مركزآإسطنبولاختياركلىبعضهاتحفظمعالاقتراحهذاعلىالكبرىالدولوافقت

الكبرىالدولاكتفاءعدموجوبوهوجديدآمطلبأأضافتفقدروسياأما.للاجتماع
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هذايكونولاقوكط.ضمانهناكيكونأنيجببل،بالإصلاحاتالعثمانيةالدولةبوعود

مدىلمراقبةالعثمانيةالدولةداخلالدولهذهمنعسكريةوحداتبوجودإلأالضمان

.الإصلاحاتهذهتطبيق

عليهاعترضتوقد،العثمانيةالدولةلأراضيعسكريآاحتلالآيعئالشرطهذاكان

قائلة:إنكلترة

بإجراءالعثمانيةالدولةتعدأنيكفىإذالمادممط،الضمانهذالمثلمبررهناكليس

.الاصلاحات

حالأيةعلىألمانيا.سكمتبينماالإنجليزيةالنظروجهةتأييدفيوفرنساالنمسااشتركت

يألمما:كماالمشتركةالوفودوكانت.إسطنبولإلىبالوصولالكبرىالدولوفودبدأتفقد

باشاوادهمباشا،صفوتالخارجيةوزير:العثمانيةالإمبراطورية

فورتردوالبارون:الألمانيةالإمبراطورية

زيشيالكونت:النمساويةالإمبراطورية

دوشودوردىوالكونتبوركواندوالكونت:الفرنسيةالجمهررية

أليوتهنرىوالسير،بوركيساليزدومارسىاللورد:إنكلترة

كورقيالكونتإيطاليا:

أغناتيف)1(الجنرال:القيصريةروسيا

والنحساوألمانيافرنسامنمرإسطنبولإلىسالزبورىاللوردإنكلترةممثليأقيأنوقبل

دولةكلنيةولمعرفةالموقفحولمعهمللتشاورالدولهذهبرؤساءاجتمعحيثوإيطاليا

فيصادفتالقدا:.بقولهرأيهلخصإسدبولإلىوصلوعندماالعئمانية.الدولةتجاهوموقفها

مساعدةنيةيحملقنأصادفلمولكنئها،يثقلاأوروسيايحبلاقنهناإلىطريقى

لها".احترامأوحبأيإعلانعلىيتجاسرأو،العثمانيةالحكومة

ولمدقيقآ،الموقفكان.أنذاكالعثمانيةالامبراطوريةتجاهالسياسىالموقفهوهذاكان

قبولخيارأرروسيا،معطاحنةحربفيالدخولخيار:خيارانإلأالإمبراطوريةأماميكن

نأوهوأمامها،واحدمخرجسوىهناكيكنولملها.الكبرىالدولستضعهاالئالشروط

(1)،34لمكاا+كهـهلأمما4"لم!+كااعلاع!يكلها/?اءلم،3لأ.*.ء3.محم4عاءول5))لا،234.3.
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فينظرهاوجهاتاتفاقوعدمبينها،فيماالكبرىالدولتنافسحدأقصىوإلى.ممهارةتستغل

الرفيعالطرازهذامنسياسىرجلاىآنذاكالعاليالبابفييكنلمولكنالآمور.منكثير

الذكماهوالحميدعبدالسلطانأنكيفصنرىولكن،الدقيقةالمهمةهذهمثلإنجازيستطيع

علىقائمةستكونالدوليةلسياستهالرئيسيةالسحةإنوكيف،المجالهذادطبعدفيماسيتميز

.الكبرىالدولأطماعمندولتهعلىالحفاظأجلمنالدوليةالتناقضاتوموازنةاستغلال

المؤتمر:إلىولنعد

ممثلىاشتراكدونالروسيةالسفارةفيالكبرىالدولممثلىباجتماعأولآأكمالهالمؤتمربدأ

العثمانيةاالدولة

ينتظرالعاليوالبابأيامعشرةالكبرىالدولبينالأوليةالاجتماعاتهذهواستمرت

المطالبمنطويلةقائمةبشكلمباحثاتهانتائجالدولهذهقدمتوأضرآنتائجها،بقلق

:والشروط

تضافبل،الحربقبلالسابقوضعهماإلىالأسودوالجبلالصربيعودأنيمكنلا.ا

.الأرضمنأخرىمساحةإليهما

الأمروكذلكالذاقي.الحكملهاوئعطىالغربونحوالجنوبخوبلغارياتتوسع2.

والهرسك.للبوسنةبالنسبة

وبموافقةالعثمانيةالدولةقبلمنالوقتمنلفترةسيعينونفإفمالأقاليمهذهولاةأما3.

الأوروبية.الدولمن

المناطق.هذهفيالقلاعفيالعشانيينالجنودوجوديقتصر.4

مؤلفةمسلحةمدنيةميليشياتوئشكلالشعبأفرادلدىالموجودةالأصلحةئجحع.ه

والمسيحين.المسلمينمن

الآقاليم.هذهوارداتثلثعنفىيدماأخذالعثمانيةالدولةتستطيعلا.6

.التوصياتهذهتطبيقلمراقبةدوليةلجنةئشكل7.

أعظمصدرآباشامدحتتعيين

الصدارةختمبتقدمالحميدعبدالسلطانيقومإذمنتظرآكانمايحدثالأثناءهذهفي

إصدارحوقاشهرعدةمنذجهودهكثفقدباشامدحتكانباشا.مدحتإلىالعظمى
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باشا.مدحتيأملهكانلماتمامأمعاكسبشىءجاءالدستورإعلانلعلبل

مهتمةتكنلم،الانسانيةباسمللإصلاحتسعىأفاتذعىكانتالتيايلأوروييةالدولإن

فقطالسلافعلىمنصبينورعايتهااهتمامهاكانبلاليهود،أوالأرمنأوالرومبالرعايا

تقليلمنبدلآإنهاأى،الحقوقفيالمساواةاسمتحتأيضآهؤلاءوأضافتالمشروطيةفجاءت

011(كاهلهاعلىجديدةأعباءبلجديدآ،عبئآأضافتفإفاالعئمانيةالدولةمشاكل

حيثالعاليالبابإنراجعآباشاصفوتوقفلالمؤئمر،منالأولىالجلسةانتهتوعندما

القانونإعلانخففهالذ!الانطاعليعرفالجمر،منأحرعلىينتظرهباشامدحتكان

قالوا؟11ماذا.قالوا؟..اماذا1:بلهفةسأله،الأوروبيةالدولوفودعلى"الدستور"الأساسى

".)2(أطفاللعبةإفاقالوايقولوا؟أنتتوقعاوماذااوببرود:بانكسارباشاصفوتأجابه

هـالمصادف3921محرم5السبتيومحئرومآوعشرينتسعةالمزتمرأعمالاسنحرت

حولقراراتهمفيهاواتخذواجلساتتسعخلالهاالمؤتمرونعقدحيثأم03/1/877ا-

وبلغاريا.ايلأسودوالجبلوالهرسكالبوسنةمسائل

إدطنبولمؤتمرقرارات

مؤقتة.وأخرىدائمةشروطآتحتوىالقراراتهذهكانت

الدائمة:الشروطأهم

.الحربقبلبوضعهاالصربتحتفظأنأ-

ألبانيا.ومنالهرسل!منايأراضىبعضايأسودالجبلإعطاء2-

وأنسنواتحمسولمدةالمسيحيينمنوبلغارياوالهرسكالبوسنةولاةيكونأن3-

انتخابعندالدولموافقةئستحصلكماانتخاهم،عندالآوروبيةالدولموافقةئستحصل

حياقم.طوالوظائفهملنئببقواأنيجبالذينالاستئنافحكام

هذهفيايأمنلحفظوالمسيحيينالمسلمينمنمختلفةمسلحةميليشياتتشكيل4-

.البلدان

التركية.اللغةبحانبرحميةلغاتالمحليةاللغاتتعدأن5-

الدولة.خزينةإلىمنهاجزءوإرساذالبلدانهذهفيالمستحصلةالضرائبإيرادصرف6-

)1(لالمى،!!ه+*اك!.!3!اء53!لة.89.3

)؟(لم"كاحي/لمده+كاكلاالمكاغ3ا-!مح!+ه3ه-رهلما!-"01ي!.طهه4ء*؟أ.2/4لأا0
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إلىووصلسابقآإليهاأشرناالئالمراحلالدستورقطعوقد"الدستور"الأساسىالقانون

.امهـ-3912876112سنةالحجةذكما6فيإعلانهتمإذالأخيرةالمرحلة

ويعذهاالأوروبيةللدوليخبئهاباشامدحتكانالتيالمفاجأةهوالدستورإعلانكان

.المفاوضاتفيبيدهالماضىالسا،ح

الدولوفودكانتمؤثر.مسرحىبشكلهذهمفاجأتهيعرضأنباشامدحتأحبوقد

إسطبولفيباشا""قاسممنطقةفيالبحريةوزارةبنايةفيالعثمافيالوفدمعمجتمعةالكبرى

المدافع.بأصواتالبنايةنوافذارمختعندما

..متسائلةبنظراتبعضإلىبعضهميتطلعوأخذالأوراقعنأبصارهمالدوذوفودرفع

الوفود:أا(ومخاطبآمبتسمآباشاصفوتخارجيتهاووزيرالعثمانيةالدولةممثلوقفوهنا

الدولةفيالدستورإعلانبشرىتزفالآنتسمعونهاالتيالمدافعأصواتإن!السادة"أيها

تبقىلنوبذلكالأعيانونجلس"المبعوثان"مجلسالنوابمجلسقرييآوسيجتحعالعثمانية

".العثمانيينالرعاياجميعالاصلاحاتجميعوستشمل.الأمةمنرقابةبدونالدولةإدارة

إذناعينقدالدستورأن.ممااالسادةأيهالهم:يقولأنخاولالعثمانيةالدولةممثلوكأن

الرعاياأحواللإصلاحقبلكممنشروطوضعإلىحاجةولاهذا،لمؤتمركمحاجةفلا

الامبراطوريةأرجاءفيتريدونهاالئالإصلاحاتجميعسيكفلائمعقنالدستورلأنالعثحانيين

العثمانية.

يأتي:مايترقعباشاصفوتوكان

وخزمونأوراقهمسيجحعونفإفمالعئحالماالدستورإعلانخبرالدولمندوبويسمعحالما

جاءواتدفهم،لبقائهممبررأومسوغأىهناكييقلمإذأتوا،حيثمنويعودونحقائبهم

كفيلوهويعقن،الدستورهووها،العثمانيةالدولةأوضاعبإصلاحالكفيلةالطرقلبحث

المؤتمر؟.مباحثاتفيالاستمرارولتمالبقاءفيتمإذن،الإصلاحاتهذه

مدحتقبلمناختوقعةبالنتيجةتأتلمالمرتبةالمسرحيةهذهأنهوحدثالذىولكن

أوراقهمعلىانكبوائم،الوقتمنبرهةباشا""صفوتوجهإلىالدولممثلوتطلعإذباشا،

.ايحدثلمشيئآوكأنمناقشاثمإلىوعادوا

حطاله.محملوإنماكلامهنصهانرردلا)1(
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.ممراقبةتقومأوروبيةدولستأعضاءمنلجنةتكو-فىأهمها:فكانالموقتةالشروطأما

حسةقوامهابلجيكيةقواتاللجنةهذهبإمرةتكرنوأن،واحدةسنةلمدةالاصلاحات

.جندىألاف

المسيحيينالولاةفقرةسيحاولاالقراراتهذهفقراتبعضعلىالعاليالباباعترض

سالزاللوردإنكلترةمندوبإكسرآباشاسعيدالحميدعبدالسلطانوأرسل،المراقبةولجنة

الولاةفقرةتعديلعلىالاتفاقتمكصاالبلحيكيين،الجنوداقتراححذفتمحيثبورى

فقط.واحدةمرةاختيارهمعلىالدولموافقةوجعلتالمسيحيين

ىذ31الأولكانون02فيالسلطانإلىسريةرسالةبوريسالزاللوردأرسلوقد

وحدهاتستطيعلاوإفاحليفأوصديقأىدونالآنالعثمانيةالدولةإنفيهاقالاطجة

العتادولاالماكلاتملكلاأنهاإلىإضافةالبلقاندولمنحليفاتهاوأمامروسياأمامتقفأن

011(الحربهذهلمئلالمرنولا

لهتتعرضالذىالكبرالخطريدركقنمستوىفييكونرالموأنصارهباشامدحتولكن

فكان،المرونةببعضالتصرفيحتمكانالذممماالسائدالسياسىوالجوالعثحانية،الدولة

أنهذلكفيحجتهموكانتأخر،بد-لتقدمدونالاقتراحاتلكلالتامالرفضهوجواهم

سيجتمعالذكطالشعبمجلسوأنصلاحيتهمخارجذلكلأنالشروطهذهقبوليسعهملا

الشعبلأنذلك،الاقتراحاتهذهمثلقبولصلاحيةيملكالذىهو-انتخابهيتمأن-بعد

كونتالفرنسىالوفدأعضاءأحدكتبهالذممطالتقريرولعل.السلطاتمصدرهوالآنأصبح

يلقى"إسطنبولمؤتمرافتتاحمنيومآعشرممانيةبعد"أىام01/1/877فيشوردىدي

أنذاك.العاليالبابموقفعلىضوءآ

هاتتقدمكانتالئالمقترحاتجميعمنسلبيأموقفأيتخذونالعثمالماالوفدأعضاء"كان

إسطبول،أهاليعندخاصةالئورة،حب"موضة"سادتايأخيرةالسنةوفي.ايأجنبيةالدول

بثلالةعبدالعزيزخلعقبلبعيداوقريبمنبالسياسةعلاقةعلىيكونوالمبأفمعلمآ

يبرهنوالكىوإثارقمتهييجهماستطاعتباشامدحتأنصارمنقليلةزمرةولكنشهور،

والصوفية-الدينيةالمدارسطلبة-وبخاصةالشعبمنمعينةطبقةوانيحانبهمالعامالرأىأن

(1)"!7لأالم+ءيكل!ه/لمكا!37ا"ا3،*ههلىءلمااد،لم..ي!؟حأح!هول92/"صح292.1-
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السلاحضدهخصومهيستغلأنالآنيخشىباشامدحتأنثرجةإلىالمظاهرةعلىاعتادوا

نفسه.

خطرإلىانقلبتأجرها،ذفعمرتبةسياسيةكلعبةبدأتالئالمظاهراتبأنالقولويمكن

بأعصالهم،مشغولينسابقآإسطنبولفيالجميعكانوبينما.لحظةكلفيبالانفجاريهدد

أصبحلذلك،الخاصةبشؤوفمانشغالهممناكثروالسياسةالدولةبأمورمشغولنأصبحوا

الجماهير".إلىأنفسهمئحببواأنالشاغلوشغلهمالدولةساسةهئم

إلىيقذماقتراحأيهناكيكنلم11التقر-س:يقرلالمؤتمرل!العثمالماالوفدموقفوحول

الآقي:الجوابمنهمونسحعإلآالعثمالماالوفد

لافإننا)1(المجلسانويجتمعالانتخاباتتجرلمفماحركنناقيدقدايلأساسيالقانونإن

بساطعلىالأسودالجبلمسألةكانتعندمافشلآ.الموضوعهذافيالبحثنستطيع

:الاقتراحهذاأناتقددثالبحث

لوفماذاصغرة،تضحيةتقدمالواجبمنأرىالأسودالجبلمعالصلحيتم"لكى

الآيخرة؟"الحروبأثناءفيعليهاالاستيلاءتمالئالقرىمنقريتانأوقريةلهتركت

القانونمعتمامآيتصادمالذىالعملهذا.ممثلنقومأننستطيعاكيفاجواهم:كان

لاكلاتعذالعثحانيةالامبراطوريةا"إن:وتقولواضحةالقانونمنالأولىفالمادة؟الأساسى

سبب".أىأوعنرأىتحتمنهاجزءبأىالتضحيةيمكنفلالذلكيتجزأ،

فىالروسىالوفدجعلهلموضوعحلآيجدأندوكاليمىالبارونالنمساممثلحاولوعندما

البوسنةفيسنواتحمسلمدةالولاةتعيينفىموافقتناايخذثلواماذا1تائلآ:مسدوديئطر

ينافيباقتراحتقدمتمقدالمعاليصاحبيا"إنكمباشا:صفوتأجابوبلغاريا.والهرسك

الآساسى".)2(القانونمنالسابعةالفقرة

حيثالسلطانلمقابلةالقصرإلىبورىسالزاللرردحضرالحجةذىمن14/2811ولط

هذهبأنوقالالأخيرةالتعديلاتاللوردعرضوقدبينهما.بالترجةباشاسعيدقام

التعديلاتمنايأخيرةبصيغتهاالشروطزفضتإذاوأنهعملهيمكنماأقصىهىالتعديلات

الأعان.ومحل!النرابمحلر)؟(

)2(4)كهلملم4+!ر"كا4كايلميهركاا"ء!/ه+"ء!ا؟ءلم،3لا.لأ.!7!محم4ءاء+810لا!343-243.3.
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عزلةفيالعثمانيةالدولةوضعيعئوهذاإسطبول،السفراءوسيغادرسينفضالموتمرفإن

.البلقانفيوحليفاقاروسيامعضروسحرباحتمالأمامالقاسيةالظروفتلكوفي،تامة

القصر،فينفسهاليوممساءفيالاجتماعإلىوزراءهالسلطاندعاالمحدقالخطرهذاوأمام

وعنوالماليالعسكرممماالوضععنكافيةمعلوماتإعطاعهالاجتماعأثناءفيمنهموطلب

نأفكانالمواضيعهذهجميعحولمتناقضةإجاباتتلقىوغضبهلدهشتهولكنه،التموين

المواضيعهذهليبحثواالقصرفيالاجتماعاتغرفإحدىفيبالاجتماعأمرهأصدر

الموحد.الأخيررأيهملهليقدموابالتفصيل

يأتي:ماللسنطانجواهمكانالاجتماعانتهاءوبعد

جثنافكما،بالاستعداداتولاالعسكريةبالقوةتكونلاالعبرةفإنالظروفهذهمثل"فى

أربعحائةإلىعددنايصلأنإلىنحاربأنمستعدونفإننافارسأربعمائةونحنالأناضولإلى

(1)110أيضآ

الشعورمنالأدقالحدإلىيفتقرجوابوهوباشا،مدحتوزراءجوابهوهذاكان

الخطر.الوضعذلكأمامبالمسؤولية

والحكامالمختلطةاللجنةعلىموافقتهمبأنيعتقدونووزراؤهباشامدحتكان

أحدبباليخطرولم.الأخرىالعثمانيةالولاياتفيسئومثالوضعإلىسيودممطالمسيحيين

جديدآ.)3(شيئآيكونولنكريتوجزيرةلبنانفيفعلأموجودالوضعهذاأنمنهم

إنهم!والحماقةالبلاهةهذهلمثلاتبآا:الموضوعهذاحولمذكراتهفيباشاسعيدويقول

بأكملها".الروملىيضيعونسوفهذابعحلهم

باشا"رديفعسكرو"سترباضا""مدحتأنإلىمذكراتهلطباشاجودتالمررخويشير

.)3(الحربأتونإلىالعثمانيةالدولةدفعواالذ-فىهمباشا"الدينجلالو"محمود

كانإذ،الضروسالحربهذهإلىالعثمانيةالدولةجرأمامالوقوفعبثآالسلطانحاول

حرهافيأملبأكطأبدآلهاتسمحلاللدولةوالداخليةالخارجيةالأوضاعأناليقينعلميعلم

خلقباشامدحتولكنباشا،41(سعيدالرأممماهذافييشاركهوكان.القيصريةروسيامع

الم"كاح!لأ)1(الم+!+؟ه3!حا"اكلأ.ا؟الىهلمه+ء3.+.أكل!ول؟أحه!.292/4

)!(لم"كاحىنم4لم+كاهم!ه4كا!3ا"ا.1،الىءلمء*ه3حم01.ول4!؟أولول!ول"4.!2/4

)ر("كاى//لما*ده*4المكا!3اا"عم3+هه،هلم،اكم"01.""أ،لهد4"ء*.2،2/4.

عزل!دويرقىالاتحادعهدكيهصالدي!بهمأحديىحاءماالحميدعدالسلعلادأعداءوحههااشالتهماعربمى
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مباشرغيرثديدآوجهوتدخائنآ،ويعذمتقاعسآالحربيعارضقنجعلمعينآجوآحواليه

ولم،للحربلمعارضتهالهمةوسقوطبالخيانةباشاسعيداقمعندماالحميدعبدالسلطانإلى

صاخبة.كلظاهراتللقيامالدينيةالمدارسطلبةحرضقنأرسلبلهذاباشامدحتيكتف

.للحربتأييدآ

يمئلهقوكطحربىواتجاه،السلطانويمثلهضعيفسلمىاتجاه:اتجاهانهناككانفقدإذن

فقدلذابعد،يتشكللمالمبعوثانمجلمىكالأولماباشا.الد-شجلالومحمودباشامدحت

رجالكبارمنويتكون،المهمةبهذهيقرمالعادةفوقمجلسقبلمنايأمرمناقشةاقترح

احتمعوقد.العثمانيةالدولةفيوالمللايلأديانممثلىومنواتمدنيين،العسكريينمنالدولة

الباباهـفي492محرمام-1118/8773المصادفالخصيسيرمفيفعلآالمجلسهذا

".المسلمةغيرالأقلياتعنممثلآستون"بينهمعضوآ024بحضورالعالي

أزمةفىفهىإطلاقآ،للحربمهيأةغيرالعثعانيةالدولةأوضاعكانتفقدذكرناوكما

مرهقآكانأنفاسهلالتقاطالوقتمنفسحةيجدلمالذكطالجيشانكما،خانقةمالية

عبدالعزيزالسلطانعهدمنذوبلغارياوالهرسكالبوسنةفيالعديدةالثوراتوبقمع،بالحروب

والذخائرالأسلحةنقصعنفضلأايأسودوالجبلالصربفيثوراتمنأعقبتهاوما

الدولةكونجانبإلىهذا.المدربينالضباطعددفيكبيرنقصإكإضافة،والتموين

حليف.بجانبهايكنلمإذأنذاك،سياسيأمعزولةالعثمانية

إلىرسالةسالزبورمم!"اللورد311إنكلترممثلأرسلالمجلسهذاانعقادمنواحديوموقبل

إنااالأسطر؟هذهمنهانقتطف،العثمانيةللدولةالسئالوضعفيهايشرحباشامدحت

وأالدولاقتراحاتقبولإنإذ،كبيرةمسووليةمعاليكمعاتقعلىتقعاليئالمسؤولية

لكونكمذلك.أنتميدكمفيفناءهاأودولتكمسلامةأنكمافقط،بكممنوطةرفضها

".)1(سلطانكمعلىالتأثريستطيعالذىالوحيدالشخص

،اختارهالذممطالطريقفيالسيرعنباشامدحتإيقافيستيمشىءهناكيكنلمولكن

حكرمةاكات21:لأصحى*وسياجهحمرصيهحيات،سلث!إودورثالىالحميد"عدكتا!وهرالحصيدعداللطار

ئدمايديهصتثروتهضياعمجتىكالى4لأدلكاممارضين،رأسعلىالحصيدعدالسلطادوكاط،الحربتعارضإصصنرل

".العامالرأىختىكالى

(""كاحىلألملمدء*+!الم343اا"كا*ه3هلىءلما1.1،31).ول80ولءول4+.6924/.
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فيالناريةالمقالاتبكتابةوالايعاز،بالحربالمطالبةالصاخبةالمظاهراتترتيبفياستمراذ

بالخيانةيتهمأندونالتيارهذاأمامأحديقفأنالمستحيلمنأصبحبحيث،الصحف

وبالجبن.الوطنية

ستارتحتالعثمانيةالدولةضدالموامرات،أكبرمنمؤامرةنفذتالمجلسهذااجتماعوفي

الخطابةمنصةإلىباشامدحتقامالمزتمرانعقادبدايةففىالحر.والرأىالديمقراطية

فيالأعضاءالدولمقترحاتلهمقرأكما،الدوليوالموقفالسياسىالوضعواستعرض

هذهعلىالموافقةأوبالرفضأرائهمإبداءالحضورمنطلبذلكمنالانتهاءوبعدالمؤتمر.

.الحربمعناهالرفضبأنلهممبينآالمقترحات

المقترحاتهنهمنددفىبكوعابدفىبكورؤوفباشاوصبحىباشارشدىوخطب

فا.ورافضين

منالعثعانيينالمسلمينموتف"علمنا:المسلمينكيرالأعضاءمخاطبآباشامدحتتامثم

".المسلمينكيرمنالعئمانيينموقفنعرفأننريدوالآن،المسألة

وغيرالمسلمينمنالعثمانيين"إنقائلآ:حماسةبكلليخطبأفندممط""سافاقاموهنا

خطيرآانتهاكأتشكلالمرتمراقتراحاتوإن،إخوةرهمواحدوطنأبناءحمالمسلمين

للتضحيةمستعدون-المسلمينأشقائنا-معفإننالذلك.الدولةولاستقلالالمشروعةللحقوق

".)1(العثمانيونوليحيادماثنامنقطرةلآخر

"سانمجلمىأعضاءاحدأرسلوإنما-مرضه-بحجةحاضرآالرومبطريركيكنولم

بطريركأنكماأفندى"،"سافاقالهاكلمةكليؤيدبأنهليعلنقاموقدعنه.ممثلآسينرد"

وعلىعنه.ممثلآ"جيان"إنفيااحمهشخصبإرسالقاموقدحاضرآيكنلمأيضآالأرمن

فإنهالعثمانيةالدولةضدالأرمنيةالحركةنحططىأنشطمنكانالشخصهذاأنمنالرغم

قائلأ:يخطبقامإذدورهتمئيلفيأبدآيقصرلم

درجةإلىالسنواتهذهطوالالعثمانيةالدولةخدمقدالأرمئالشعبإن"سادقما!

بفضلالعثمالهماالمواطنصفةشرفويحملنفسهالوطنابناليوموهو.بالنفسالتضحية

سلطاننا.

")ولاىكالأ/م!+،للا.!.،ثاال!س!كا!ا!.951-
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وضدالحقضدهويقدمهاقتراحكلولكن،العدالةوعنالحقعنيتكلمالموممرإناسادقي

فإنعدمالة؟هذافهل.الأناضولإلىالروملىمنالجركسنقليقترحإنهمثلآ:فانظرواالعدالة

كلا...بشرآ؟..الأناضولسكانأليى؟الأناضولإلىنقلهميطبفلتمأضرارآالجركسكان

الانسانية،أوالعدالةهىليستالمزتمرغايةفإنأشرارآليسواالجركسآنكمااسادقيياكلا...

".)1(التضحياتجميعلتحملاستعدادناونعلنللمؤثمراقتراحكلنرفضف!ننالذلك

فضنالمؤتمر؟مقترحاتحولايأصواتتؤخذانباشامدحتاقترحالجلسةختاموفي

عدةباشامدحتوانتظر..جالسونالكل..فليقفيؤيدهاوقنفليجلسالمقترحاتيرفض

قرنآانتظرتلواباضا"يا:القاعةدطدوى"بورصة"ممثلأفندىعابد-شصوتولكن،دقائق

علىالتوتيععلىايأعضاءتسابقثم..القاعةفييدوىحادتصفيقأحد"...يقومفلنكاملآ

المتجمهرفىللناسالبشرىأوالخبرإيصالتمثمييكى".وهومرتينوقع"بعضهمالمضبطة

ا...الحربعاشتأيضآ:الهتافدوىوهناكالقرار،نتيجةالمنتظرينالمجلسبنايةخارج

!الحربعاشت

العثمانيةالدولةرأممطإلىللاستماعللمؤتمرجلسةأخرانعقدتالثافيكانون02-!موفي

هذهبأنيتلخصكانالذممط)2(حكومتهردبقراءةباشا!فوتفقام،المقترحاتحول

العثمانية.الدولةباستقلالتخللأنهامقبرلةغيرالمقترحات

إنااقائلآ:سالزبورممطاللوردقامحئالمذكرةقراءةالتركيةالخارجيةوزيرأفىإنوما

لذاالمرتمر،لاستمرارضرورةهناكتبقلمأكط،بالرفضواضحجوابالعاليالبابجواب

الموتمر".مناقشاتاختتامأعلنفإفي

انسحبسياسيةاحتجاجوكمظاهرةإسطبول،مدينةالوفودأعضاءترك-سمينوبعد

الطرشانفتحوهكذا..القناصلأيدكطدطالسفاراتأعمالتاركينأيضآالدولهذهسفراء

التركية.-الروسيةالحربأمام

باشامدحتعزل

فيخطواتهأولىعلىالحميدعبدالسلطانأقدم،أيامبعدةإسطنبولمؤتمراختتامبعد

الرد.هداكاكةلاضا:صفوتلاضامدحتفام21(

(1)ن!،،لم.*م!كالالمل!.!.ظكاح!اءمملأا؟لة.80.19
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البلاد،خارجونفيهباشامدحتبيدألعوبةكونهمننفسهوتخليص،سلطهتثبيتطريق

الآقي:الوجهعلىجرتفقدوالطردالعزلعمليةأمامكافه،باشاأدهموتعيين

إلىالقصرمنموظفاهـجاء492محرم2ام-ا8771215المصادفا+ثنينايوملط

القصرإلىواتجهعربتهباشامدحتفركب،الحالدطالسلطانلمقابلةيدعوهباشامدحت

بدخولفوجئ،ساعةعلىتزيدلمدةانتظاروبعدوهناكالانتظار...صالةإلىأدخلحيث

خارجونفيهبتوقيفهأمرهأصدرالسلطالنأنأحدهمأخبرهحيثالقصرموظفىمنأربعة

يختارأنولهالقصر،أمامبانتظارهالدصن""عزالباخرةإنإذ،يحتاجهمايذكرأنولهالبلاد،

".قطعة0001رواية"وفيذهبيةقطعة005فيهكيسآلهقذمثم،إليهالسفريركبالذممطالبلد

البلدفإنهنا،منوطردىبإبعادىقحتم"إنباضا:لسعيدقالباشامدحتإن:ويقال

كانبأنهعلحآ،لنفسهنظرتهونوخكرورهمدىعلىيدلكلاموهو".)1(محالةلاسينهار

الروسية-الحربوهىالعثمانيةالدولةإليهادفعالتيالكبرةالكارثةفيالرئيسىالسبب

التركية.

ميناءإلىبالتوجهالباخرةقبطانأمرفقدلذلكإيطاليا،علىباشامدحتاختياروتعوقد

الايطالية."بريند-نرئ"

يألمما:كماباشامدحتعزلأسبابتلخيصيمكننا

بنفسهومعتدآمغرورآجعلهسنطانينونصبسلطانينعزلفيباشامدحتاشتراكا،

.أخرىجهةمنالسلطانمنورببةشكوموضعجهة،منللتسلطومحبأ

.كبيرةكارثةإلىنظرهوقصربتهورهالعئيمانيةالدولةجرأنه2.

،بالسلطاناستخفافآبيتهفييعقدهاكاناليئالشرابمجالسفييجاهرأصبحأنه3.

لقدممل:وهومرةقالهماوتواتراشتهروقدجمهررى،حكمإلىالحكمتغييرفينيتهويظهر

ا؟.امدحتا+الفصاعدآالآنمنيحكمأنالمانعفما"،عثماناملالآنحئحكم

الرحمى،الجيشنطاقعنخارجةوهىبهمرتبطةالجيشمنوحدةبتشكيلقام4.

هذهوكانت"الأمة"جيشأنهاأساسعلىبكوكمالباشاضياءمعبالتعاونوذلك

يتوافدونأفرادهاوبدأعددهاكثروقد،المسلمينوغيرالمسلمينشبابمنتتألفالرحدة

)11"كا!لأالم+4+320الم7كاا3،،)؟)،ءلمه+ه!حهـ2"ا.ي!01ثا4!ولأا!ا.4"ع2/4لألأ.
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ونشازآغريبآتصرفآباشامدحتمنالتصرفهذاوكان.لهويصفقونويهتفونقصرهعلى

أفرادبتسجيلأمرآالسلطانأصدروعندما.ثىمموقراطيةكانتمهمادولةأيةإدارةبهتقبللا

أمرد.ينفذلمكمتطوعينالدولةجي!ضمنالوحدةهذه

المبعوثانمجلسافتتاح

سنةالأولربيعام-91/3/8774فيالمبعوثانمجلسالحميدعبدالسلطانافتتح

منهم96عضوأ،115أعضائهعددللنوابمجلسي:مجلسينمنيتألفاهـوكان492

أعضائهعددللأعيانومجلسواليهود،النصار!منكانوامنهم46و،المسلمينمنكانوا

المجالسقبلمنانتجبواوانماالشعبقبلمنالأعضاءهؤلاءانتخابيتملمعضوآ.26

شرحعلىركزالذىالسلطانخطاببعدفيماباشابكسعيدقر%وقد.للولاياتالإدارية

تعيشالئوالأديانالعناصرجميعوتآلفوحدةإلىودعا،الدولةهاتمرالىالصعبةالظروف

التيالماليةالقوانينوتنطمالمتدهورةالاقتصاديةبالناحيةالاهتماموإلى،العثمانيةالدولةظلفي

تعانجها.

الحربإعلان

العاليالبابمعصلحأالصربإمارةهـعقدت4912صفرام-28/2/87714في

الاضطراباتفإنايأسودوالجبلوالهرسكالبوسنةأما.العثمانيةبالدولةمرتبطةبقيتحيث

وكريت.بلغاريافيتمامآهادئةتكنلمالحالةأنكحافيها،مستمرةكانت

روسيا،ألمانيا،إنكلترة،يبلمنلندنفيبروتوكولوقعنفسهاالسنةمنمارس31في

فيوتنحصرأخفشروطآالعئمانيةالدولةعلىفيهتعرضوإيطالياالمجر،النمسا،فرنسا،

صغيرةمنطقةوإعطاء،المسيحيينللرعايابالنسبةالبلقاندوللطالإصلاحاتبعضإجراء

.الدانوبنهرطولعلىالعثمانيةالدولةجنودعددوتقليصالأسود،للجبل

الشعبيةالمظاهراتوفيالصحفوفيايأعيانمجلسفياستشرىقدكانالحربهوسولكن

بالدولةوتدفعاتقادآ،النارتزيدالخفيةالأصابعوكانتعنه،الرجوعالصعبمنكانثرجةإلى

.نيسان01فيالاتتراحهذاعلىبالرفضردالعاليالبابفإنلذلك.خاسرةحربأتونإلى

فيالأعيان:محلسعقدهالذممطالاجتماعاتأحدإلىمثالآانظرواللحربالحماشكلىوكحثال
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فيويتبارون،وطنيتهمإظهارريدونوالكل،المجلسيسودالغليانكانإذ،السنةلخثمننيسان

والرطنية!الحماسةفيالجميعيفوقونالمسلمةكيرالأقلياتوممثلوالخطابة

منوقتأىنيتقملمروسياأناكمااقائلآ:يخطبايأرمئ"مانوك"السيدحلبفحمثل

علمآ،الحمايةهذهمثلإلىبحاجةبأنهميقولوالمالمسيحيينفإن،المسيحيينبحمايةالأوقات

وأرمئمسيحىإنئ،مطالبهمجميعتلبيةتحاولحكومةالآنيملكونتركيامسيحىبأن

مرتاحونإنناإذروسيا،حمايةإلىمحتاجينكيربأنناولا!طشعبباسمأقرلأنوأريد

ولصدوسلطانناوطنناسبيلفيوأموالنابأنفسنانضحىيأنومستعدونبوضعناوراضون

(11011سىالروءلاعتداا

نفسهبالحماسويتكلمأفندى""سبوهيانإسطنبولمبعوث3بعديقومتستحر...اللعبة

لا"إنئ:المصطنعسالحطفيالجميعلرالذكط"أفنديكى"نيكولاطرابلسمبعوثويعقبه

وأقول،العثمانيةالدولةنيالمسيحيينجميعباسمبلفقط،سوريامسيحىباسمأتكلم

يعدنا"الدستور"أساسيآقانونآالآننملكأنناكماعلينا،للمحافظةكافيةالقرأنأحكامبأن

روسيا".)3(ضدالأتراكيساعدوايلأناستعداداعلىالمسيحيينفإنلذلكزاهر..كلستقبل

السيدأرضرومومبعوث(،بيروت)مبعوثأفندى""نقاشالماروفيالمبعوثكذلكوتكلم

وممثلو"روبين"،السيدأدرنهومبعوث"سيموناكى"السيدقونيةومبعوثاسب"،"همر

وبالنغمةنفسهابالمعافيجميعآتكلصوا...المسلمةغيرالأقلياتمنوكلهموأشكورددرودس

.الحربإلىوالدعوةالححاسةنغمةذاقا،

أتونإلىالعثمانيةالدولةلدفع،الحريةوباسمالدرممقراطيةباسمئلعبكبيرةلعبةكانت

فعالينأعضاءنفسهانوقتلطكانواالمتحمسينالنوابهؤلاءمنكثيرآأنوالغريب،اطرب

هوهذاوكان،العثمانيةالدولةضدالنشطةالسريةالمسلحةالجمعياتفيأحيانآ"زعماء"بل

ذلكبعدوقرر،اللعبةهذهإلىببصرتهنفذالذىالحميدعبدبالسلطانحداالذكطالسبب

اللعبة.هذهبتكراريسمحلالكىالمجلسغلق

فقط"نيكشك"قضاءبتركيقضىالحربلتجنبأخربعرضتقدمروسياقيصرأنومع

باشا،أدهمالأعظمالصدرقبلمنزفضوالجيدالمخففالعرضهذاأنإلأالأسود،للجبل

)11لما)ن+كا!كاهم*..!اظثهعا!*،له.132.3

21(لا/المإ+كا!!يللأ.ح!.اك!3حاء!،لة.فى.132
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الحر!.منبدلاوكانالأملمنالأخيرالخيطهذافانقطعالدستور،معاتفاقهعدمبحجة

ضراوتها.بكلالحرببدأتفقدوهكذا

وتريروسيابينالنزاعمنالأوروبيةالدولموقف

أماوتركيا؟روسيابينتنشبحربأيةفيالحيادهووإيطالياوألمانياالنمساموقفكان

نصتحيثام(877يناير)15فيروسيامعبودابستاتفاقيةوفعتتدفكانتالنمسا

اتفاقإكالوصولفيإسطبولمؤتمرأخفقإذاالحيادحالةنيالنصسابقاءعلىالاتفاتيةهذه

فيرغبتهابسببكانحيادهافإنألمانياأما.والهرسكالبوسنةإليهاتضمأنمقابلفي

فرنساعزلةعلىللإبقاءوذلكألمانيا"النمسا،"روسيا،الثلاثةالقياصرةباتفاقالاحتفاظ

الألزاس.كلقاط!خبالمطالبةعنعاجزةلتبقىالسبعينحربفيمنهزمةخروجهابعدووضعها

إليهاوضمتوحدقاحققتأنبعدنفسهات!خظأنتريدفكانتإيطالياوأماواللورئ.

إنكلترةأما،الأوروبيةالمشاكلعنتبتعدأنهوفعلهتستطعكانتماأفضلفإنلذاروما،

احتلالبعدماهتمامهاإلىإضافةالتجاريةبطرقهاالاهتمامعلىمنصبآكاناهتمامهافإن

.)1(البلقاندولمصيرأوتركيا.ممصيرقتمتكنفلمذلكوعدا،المضايقأولاسطنبولروسيا

م(4/2877141لر-التركيةالروسيةالحرب

:الضروسالحربهذهفيجرتالئالمعاركعلىسريعةنظرةسنلقى

الأناضولجبهة

ضارية.معاركفيهاجرتفقدذلكومعالدانوبجبهةمنأهميةأقلكانتالجبهةهذه

.!.9..قفقالسياحدودعلىالموجودءفىايلأتراكالجنودعددكانالحرببدأتعندما

باشادرويشوالمشيرباشا.نحتارأحمدالمشيرهوالعامالقائدوكانمدفعآ،79معجندممط

المشيرلوالمأرضرومأرضرومقلعةسئفمتبينما،باطومدطالموجودةالفرقةعلىقائدآكان

باشا.إيح!اعيل

الروسأماالقواد.هؤلاءبينيرامماعلىت!تلمالعلاقاتأنإلىنشيرأنيفوتناولا

جندى.000125تعدادهجيم!رأسعلى"الأصل"الأرمئتلكوفالجنرالقائدهمفكان

.2025-48ص.الدصرنىكمالمحمدللدكتور+الرقيةوالمألةالفصالية+الدولة)1(
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الجبهةهذهإلىئرسلكانتالئوالمدافعالقواتإلىبالإضافةهذامدفعآ.918مع

.القوةهذهأزرلشدباستمرار

وعلىنيسان03في"بايزيد"علىتركوكاسالجنرالبقيادةالروسباستيلاءالمعاركبدأت

الجي!يقودكانالئهالياز""ميدانمعركةفيبالهريمةمئولكنه.مارت17في"أردهان"

مختاروأحمدملكوفالقائدانتقابلحزيران25وفيباشا.نحتارأحمدالمشيرفيهاالعثمافي

العثمالماالجيشقبلمنوطوردمنكرةهزيمةالروسىالجيشمىوفيها"زفين"معركةفيباشا

وتعيينالجيش!قيادةعنملكوفالجنرالعزقإلىروسيابقيصرحدامماروسيا.حدودحئ

منه.بدلآميخايلو"الغورندوق"المارشالا!أصغرشقيقه

وبعد"كديكلار"معركةوهىمهمةمعركةباشامختارأحمدالمشيرربحأغسطسء2في

باشانحتارأحمدالمشيرعلى"الغازممط"برتبةالححيدعبدالسلطانأنعمالكبيرالانتصارهذا

وضابط.جندىكلفيهائحئسبرقيةوأرسل

تغلبإذ"ياهنيلار"معركةوهىأخرىمعركةالعئمافيالجيشربحالأولتشرك24ولط

حندى.00074توامهكانالذىالروسيالجيشعلىجندى.00034قوامهاكانبقوة

روسى.)1(جندممط1،،000خسارةمقابلجندىد،2.،التركىالجيشخسارةوكانت

أحمدالغازىويسجل،نادرةشجاعةالمعركةهذهفيباشامختارمحمدلواءالميرأبدئوقد

الآتي:الوجهعلى255صفحةفيكديكلار""معركةكتابهفيالشجاعةهذهباشامختار

بكلحاتهالجنوديحثبه،الخاصالجهورممطوبصوته،الجثةالضخمالعسكريهذا"كان

يرونهعندماالجنودوكانالمساء،حئالصباحكلتالمعركةوسطبينهمويتجولالحماسية

منقطعوكأنهارؤوشهمعلىالمتساتطةبالنيرانلمالونولاحماسةيزدادونبينهم

(2)110لجحيما

نإإذ،الجبهةهذهفيالعثمانيةالجيوشفيهاانتصرتالئالأخيرةالمعركةهىهذهكانت

المتلاحقةالتعزيزاتإرسالإلىالقيصردفعتالروسيةالجيولقكعامنيتالئالمتلاحقةاظسائر

جدآ.كبيرآأصبحوالمعداتالعددناحيةمنالجيشينبينالفرقإنبحيثالجبهةهذهإلى

والئ،الجبهةهذهفيالثانتشرين15فيوتعتالئلاجاداغ"31معركةففىولهذا

(11!ءشقىقي3ع!رول3+كا!دا"3اثحه!لالا،2هولء!مايلاهـ!ول.71ء6لالأ!!،13ثهألا؟ولحا/6.17؟

)2(/"كاى/لمل!+74لم،ي4لما"3ء33كل+هها،هلماي،01101ه،ل!ا؟+ء+34.4/لأا
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وهىمدفعآ254معمشاةسرية97و،الفرسانمنفوجأ27تملكالروسيةالقوةكانت

أسيرالمعركةحذهفيباشا.مختارأحمدبقيادةكانالذىالعثمافيالجيشعلىجدآمتفوقةقوة

00.6"والبالغةقيادتهماتحتكانتالتيالركزيةالقوةمعباشارشيدوالحاجعمرالفريق

جي!ثهبقيةبذلكمنقذأأرضرومإلىبحيشهالانسحابإلىباشامختارأحمداضطرلذاجنديا

درسالذيالناجحالعسكرممطالانسحابمنأنموذجآهذاانسحابهوكانالدمار،من

.)1(الأوروبيةالدولمنكثيرفيالأركانكلياتفي3عديدلسنوات

كانون18في"قارص"سقطتأرضرومإكباشامختارأحمدالمشرانسحبأنبعد

مهمةبهتناطلكىالسلطانمنبدعوةإسطبولإلىباشامختارأحمدالمشيروأسئدعى.الاول

الجيولقاضطرتوقد.الجبهةلهذهعامآقائدآباشاإحماعيلعينأنبعدإسطنبولعنالدفاع

.التقدممنالمزيدتستطعلمووقارص.أرضرومبين.الطريقفيللتوقفالروسية

رومليجبهة

هذهفيفيها.قواقمامعظمحشداالطرفينف!نلذلكجدآمهمةالجبهةهذهكانت

لهذهالعامالقائدكان،العثمانيينالقوادبينتنظيمأوتنسيقأىوجودعدمنرىالجبهة

شرقىئهالفياثهنو"مدينةفيمقرهكانالذممطباشانادرالكريمعبدالمشرهوالجبهة

باشا،سليمانكان،الهرسكفقائدعنه،مستقلينشبهكانواالقوادمنكثيرآأنإلأبلغاريا،

بازار""عطوقائدباشا،وليكان"البوسنة"وتائدباشا،علىمحمدكان"أشكودار"وقائد

فيبالوفوفمكلفينكانوابل،إمرتهتحتيكونوالمالقوادفهؤلاءباضا،علىمحمدكان

عبد"المشيرالعامالقائدأماالآسود.الجبلوإمارةالصربلإمارةالعسكريةالحركاتوجه

هى:جيوشثلاثةقيادتهوتحتإمرتهفيفكانتباشا"نادرالكريم

بعد"فيمابلفنةمعركة"بطلباشاعئمانالمشرقيادةتحتالغربيةالجبهةجيشأ-

.الصربقربرومانياحدودعلىالدانوبنهرعلىالواتع"فيدن"فيمقرهوكان

على"روسجك"فيومقرهباشاأيوبأحمدالمشرقيادةتحتالشرقيةالجبهةجيثر2-

رومانيا.حدودوقربالدانوب

ر،1!)1(حلأ"عرح!3-3كابم،!"/33اك!+لا،"ددسرم7الم.36

59

http://www.al-maktabeh.com



فيتائدآكانالذ!باشا)1(سليمانالمشيرلقيادتهدعىوتد،الجنوبيةالجبهةجيش3-

السابقين.الجيشينبينالجي!هذاموقعوكانالهرسك

هذهفيالروسىالجيشأما.جند!ألف002حواليالثلاثةالجيولقهذهتعدادكان

فكانتالروسيةالاحتياطيةالقواتوأما.مدفع008معألفآ025تعدادهفكانالجبهة

العثمانية.الاحتياطيةالقواتبكئرتفوق

للقتالأيضآتستعدكانتالأسودوالجبلوالصربرومانياإماراتفإنهذاإلىإضافة

كماجيدآ،تسليحآمسلحجندىألف.دتملكوحدهارومانياوكانتالعثمانيبن،ضد

نإحئالروسالضباطوتوجيهقيادةتحتالروسيةبالأسلحةالمسلحالصربىالجيشكان

روسيآ.جنرالأكانالصربيللجيشالعامالقائد

موقفآستقفبأفافيهتعلنالعاليالبابإلىببيانالحربقبيلتقدمتقدرومانياكانت

إلأالعثمانيةللدولةالحقيقةدطهناكيكنولماستقلالها،علىالعاليالبابصاددتىإذامحايدآ

أبدىالعاليالبابولكن،مستقلةالحقيقةثاكانتلأفارومانياإمارةعلىنظرممطحكم

ليسوالأفم،الرومانيينيستميلأنالممكنمنكانأنهمعالطلبهذارفضإذحماقة

العاليللبابالمتعنتالموقفولكن،مطامعهمويخشونالروسيكرهونوكانواسلافأ.

61فىسريآاتفاقأرومانيامعفعقدواالفرصةهذهانتهزواالذينالروسمعللوقوفدفعهم

مقابلوذلكأراضيهاوتوسيعباستقلالهاالاعتراف.كلوجبهتعهدواالآولربيعمن/2نيسان

الحديديةالسككخطوطمنوالاسنفادةأراضيهاعبربالعبورالروسيةللجيولث!عاحها

"بساربيا"منرومانياإلىبالدخولالروسىالجي!بدأحئالاتفاقهذاتمإنما.)3(الرومانية

21-وفيالشهر.ونصفشهرمدةفيالدانوبفرعلىقطعاتهنشروأكمل

الدانوبعبورالروسىالجيشأهـاستطاع492الآخرةجمادىأأم-9-.22/6/877

قدالحربوعذت"الغربية،الدولفيالعسكريينالمراقبينأدهشمماتذكرمقاومةأيةدون

الروسية،الجيوشأمامطبيعيأمانعآكالىالدانوبفريأنذلكروسيا،جانبمنربحت

كبرأنجاحآكانخسائروبدونالبساطةهذهفعبورهالعثمانيةللجيوشحيدآدفاعيآوخطآ

اسزيز.اجدال!لطادفدالحكرىالانقلابفياشتركالدىنف!هالفايعرهر)؟(

)2،/"كاحع،لم+4*ادءلملم7ة/3"لم3،*ههلىهلمادلم،الأ+كهنهاولولأه،!ة؟أولءول4ا-لأأ"ولء13!لأداءلأ+ها13لأ؟!ا91؟و،لم/34لأ2.
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المشيرالعامللقائدفاحشآوخطاالعشاني،لنجيشبالنسبةفادحةوخسارةالروسىللجيش

الثالماالطبيعىالعائقأما.الحركةبطىءمترددأمسنآقائدآكانالذىباشانادرالكريمعبد

السلاسلهذهالروسيةالجيولقعبرتوقد،البلقانجبالسلسلةفهوالروسىالجيشأمام

العامالقائدعزلإلىاطميدعبدبالسلطانحدامماتذكر،مقاومةتصادفأندونأيضآ

)1(.العسكريةالمحكمةإلىوتقدركله

غيرةاثارتعيينهفإنشابآالمشيرهذاكانولما.مكانهباشا)2(علىمحمدالمشيروعين

قيادةتحتالانتصارلاالحربخسرانيفضلكانمنهمكثيرآأندرجةإلىوغيظهمالآخرين

مهمةوثائقبنشرالأخيرةالسنواتفي"التركىالتاريختدقيق"مؤسسةتاتوتدالقائد..هذا

مماالقواد.هولاءبينالمستوىهذاالمنافساتهذدوجودأثبتتقريبوقتإكمجهولةظلت

افرةهذهأنمنسابقأالبعضيدعيهكانمابطلانظهروهذا،الحربخسارتهمإلىأدى

يلدز.+(نيقصرهمنالحربيقودكانالحميدعبدالسلطانأنإلىترجع

ففى7،الروسيةالانتصاراتتلاحقأسبابمنسببأكانالقوادهذهنفسياتضعفإن

إلىوصلواتموز91وفي)ولاهكا!أل!(بولو""نيغاحتلواتموز61وفي"تيرفونة"ااحتلواتمرز

منطقةأهميعدكانالذى3()ءك!هأطشبكة"21المهمالمضيقاحتلواكماالبلقانجبال

أدركوقدالعئمانية،الجيوشعلىالمواصلاتخطوطقطعمما،البلقانحباذدطإستراتيجية

لذا،الحربكسبفيالعثمانيينعندأملفلاالروسبيددامماالمضيقهذابأنالعاليالباب

التركىالهحومبدأوقد،الروسيدمنالمضيقهذالاستردادباشاسليمانالمشروجهوافقد

يتغيرلمولكن،كبيرةخسائرالطرفانوتكبدانقطاعدونايامسبعةودامأكسطس02في

.الروسبيدالمضيقوبقى،الرضع

إهمالنستطعلاولكنناالجبهةهذهفيحدثتا!خطالمعاركتفاصيلفيندخلأنهنانريدولا

لذلك"بلفنة"معركةوحىالكبرىالتاريخيةالمعاركمنتعذلآنهافيهاحدثتمعركةاهم

.الامكانقلرباختصارفسنتناولها

الخامسةدطأنذاككانالذىباشاعشانالقائدهوالتاريخيةالمعركةلهذهالناريخيالبطل

*ي!رثا!)1(يمصء33،ا"+كابم3اسك!!ا!محهـ!!!م،أ!محلا38ول!*ا7.4"ا/7

على+.+عصدغهحمىإصلامهأعدنانوسدتروكد*+كارولالأصليوا-ءالأعلألمانوهر()

مم!7)2!)فى(ء،ول3"3،ا"!3ع!)386631!ة.147/7
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فيحسنآبلاخعامقبلأبلىأنبعدالمشرمرتبةإلىرقىقدوكان.عمرهمنوالأربعين

تشتيتآ.شتتهحيثالصربجيشمعمعاركه

أللأ(4)ولأ"فيدن"فيقائدأالحربهذهبدايةفيكانباشاعثمانفإنسابقآذكرناوكما

علىتقعالتي"بلفنة"مدينةإلىبالتوجهبدأالعاليالبابمنالأوامرإليهصدرتوعندما

الروسأنوالحقيقةبلغاريا،فيمهمةوسوقيةإستراتيجيةبأهميةتنمتعرئيسيةطرقمفترق

قبلالمدينةوصلباشاعثمانالمشرولكن،المدينةهذهإلىالوصولأيضأيحاولونكانوا

لهاتكنلم"الئالمدينةدخلإنوماتوتف،دونبلياليهاأيامسبعةبحيشهسارأنبعدالروس

بقيادةالروسىالجيشإنإذالكافيالوقتيجدلمولكنهبتحصينها،.بدأخئ"حصينةقلعةأية

الجيشلاخراجعليهاشديدهجوموبدأالمدينةوصلتدكان"الأصل"الألمالماشليدرالجنرال

فيها.الدفاعيةمراكزهوتقويةتحصينهايكملأنقبلمنهاالتركى

رجبم-91/7/18778مساءايأولى"بلفنةا.معركةحميتالئالمعركةهذهبدأت

هذهولكن،العامالروسىالهجرمبدأالتالياليرموفيشديدةمدفعيةاهـبنران492

جنديآ2847فقدواأنبعدوتقهقرهمالروسباندحارانتهتالضاريةالدمويةالمعركة

!+هكهف!!4!اءحمداصا)الضخمالتاريخىالكنابفيجاءكماكثرةوأسلحةوأعتدة

.!4!"،ول(حاح3!لمده)للكاتب4(.ه،حةق

جنرالقيادةتحتكبيرةإمداداتوصلتهمأنبعدثانلهجومالروسثيأالهزيمةهذهبعد

"كروندر".الجنرالهوأيضأالأصلألمالماروسي

كبرروسىهجومرجب1تموز/039المصادفالأشين-سمالئانية""بلفنةمعركةبدأت

ألف32البالغةاقركية.القوةعلىمدفعأ184يساندهمجندىألف05تعدادهابقوة

فقدواحيثللروسفادحةبخسارةأيضآالمعركةهذهوانئهتفقط.مدفعأ68معهم،جندى

004معجندى001التركىالجيشخسارةبلغتيينساكئررة.حربيةاعتدةمع5073

فقط)1(
جريح

بلفنة(عائق)أىالعائقهذاأزاحتإذاإلأالتقدمتستيملاالروسيةالجيويقكانتولما

ض!ءلمحيحمندى.00032الىارتفعالقواتعددولكنحندى،000051التركيةالقوةقوامكانالأولىالمعركةدط)1(

.0303-34صالالقالممدرانظر.الامماثات
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اليئالمعركةسيرعلىكنبعنليطلعالمعركةساحةإكبنفسهحضرالروسىالقيصرفإنلذلك

خيرةالمعركةفي-نرجأنالقيصرقرر"بلفنة"معركةفيالثانيةالهزيمةبعد.شقيقهيقودهاأصبح

،كثيرةأعتدةمعأخرىفرقستمع"بطسبرغ"منالإمبراطوريةالفرتةباستقدامفأمر،قواته

البالغبجيشهيستنجد"الأول"كارولرومانياأميرإلىالمشهورةبرقيتهأرسلبلبهذايكمفولم

فيها:ريقولجندىألف05

ولكنتشاءكماالدانوبواعبر،تريدهالذيالمكانوفيتريدها،الئبالشروط"أنجدنا

".)1(الهزيمةتواجهالمسيحيةوانبسحقنابدؤواالأتراكإننجدتنا،إلىأسرع

لمدينةالمحاصرالروسىبالجيشوالتحقبحيشهوحضرالقيصرلنداءرومانياأميراستجاب

الذ!ماالمحرجالموقفمنالاستفادةمنالأخرىالعثمانيةالجيولقتستطعلموهنا"بلفنة".

فيماالمنافسةووجودالقواد،بينتنسيقأىوجودلعدموذلكالروسيةالجيولقفيهوقعت

عئمانمعالاتصاليومنلكى"شبكة"علىالاستيلاءحاولباشاسليمانأنومع،بينهم

دخلها.الئالضاريةالمعاركمنالركمعلىذلكفىينجحلمأنهإلأباشا

طريقهفيكسبوقدبلفنةإلىالتوجهباشاعلىمحمدالمشيرالعامالاتائدحاولوكذلك

وفيهشعبان0/2أغسطس03وفيشعبان12-13اأغسطس22-23فيالمعاركبعض

ذإالثلائةالانتصاراتهذهمنالاستفادةحركتهلبطءيستطعلمولكنه،)2(شعبانأيدول/26

المعركةوفي.أخرىمرةبالتجمعلهاحمحمماهزمها،الئالروسيةالجيولقتعقبيستطعلم

علىإيجابىأثرلهكانمماالفشلنصيبهكانرمضان/13أيلول21يومدخلهاالئالرابعة

82وفيبلفنة.إلىالطريقسدإذالعثحافي،الموقفعلىسلىوأهلرالمتضعضعالروسىالمرقف

باشا.سلي!انالمشيرمكانهوعئنمنصبهمنباشاعلىمحمدالمشرأقيلرمضان2.أيدولا

وصولفبعدبأ!عه،العالمأنظارإليهااتجهتحيثبلفنةساحةفيالوضعإكلنعد

جندممطألفمائةالروسىالجيشعددجاوزالرومافيالجيشوالتحاقالروسيةالامدادات

فقط.مدفعآ58يملكونعثصافيحندىألف03مقابلمدفعآ432وبحوزته

صل1/9صهدهـالرقيةيترحمةأ+أ-875878فيالفمالماالجثى*حروبكتالهمنالئالماالجزءياضاقسدساحيلقام)1(

دل!.ا19

لاضافوادالفريقوهوفواده(حداكداهاالئالفالقةوالثحاعةالبهوةلالجهودالاشصاراتهذهرطإلىالمررحينمىك!يمل)"(

كا.كد!كانالئالفائقةللحرأةتجةبهألعقلفوهر"المحنرلى"أىاب!اثلىاالملقب
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علىحممهاتصبالروسيةالمدافعمئاتبدأتشعبان/28أيلول7الجمعةيومصباحفي

يومصباحصتأممطأيامأربعةانقطاعودونونهارآليلآالقصفواستمرالمحاصرةالمدينة

حيثالليل-تاستمرالذىالشاملالروسىالهجومبدأحيثرمضان/3أيلول11الثلاثاء

"قانلىالمسماةاهنطقةافيوبخاصةضراوةوأكثرهاالتاريخيةالمعاركأقسىمنمعركةدارت

انتهتوأخيرأ،الأبيضبالسلاحلوجهجهآوالجنودالتحمحيث(الداميةالصخرة)أىقايا"

353فيهاخسرالذيالروسىللجيشساحقةهريمة"الثالثةبلفنةمعركة"وهىالمعركة

معالخسائركانتبينماجندى00152و"جنرالات3"بينهمالرتبمختلفمنضابطآ

.جندىألاف4إلى3بينالعثمانيالجانبفيانجرحى

والثانية"الأولىبلفنةمعاركفيالروسيةالخسائرأنالغربيةالمصادربعض!وتذكر

المعاركخسائرمجموععلىتزيدخسارةوهى،وجريحقتيلبينألفآحمسينبلغتوالثالئة"

الأولى.

"الغازى"لقبباشاعثمانالمشيرعلىالحميدعبدالسلطانأنعمالرائعالانتصارهذابعد

الأوامرمنالرغمعلىإفمحيثالآخر-فى،االقوادلدىالغيرةمشاعرإثارةإلىأدىوهذا

إيجابية.خطوةبأيةمنهمأحديقملمباشاعثمانإلىالمساعدةيدلمدإليهمالصادرة

،ء!ه!غ!

بلفةمعركةبصل

داضا.عثمانالمشيرالغازى
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بلفنةسقوط

بالعاأيربطهاالذممطالوحيدالطر-شوكان،ثلاثجهاتمنمحاصرةبلفنةمدينةكانت

منها.الغربالجنوبفيصوفياإلىالطر-شهووالعتادوالغذاءبالمزنويزودهااظارجى

بصددهكانواعماالنظريصرفوالمفمافم،الروسباندحارالثالثةبلفنةمعكرةانتهتوعندما

وحيدآحائلأتقفوالئ،المهمالاسترليجىالموقعذاتالمدينةهذهعلىالاستيلاءوهو

والفرقالجديدةالامداداتب!رسالبدؤواف!فملذلك.إسطنبولإلىطريقهمفيأمامهم

تحتالجنودمنألفآ35تعدادهاكانالئالامداداتهذهإحدىقاتوقد.الاحتياطية

جيعمنشوال/6الأولتشرين24فيالطريقهذاواحتلالبقطع"جوركو"الجنرالقيادة

انجهات.

بالمدينةيفتكالجوعبدأحيثباشاعئمانالمشرأمامجيعأالأملأبوابسدتوهكذا

قادمةمعركةأيةكافتالذىالوقتفيالجيشلدئالحربيةالذخيرةوقفتفيها،الغذاءلتناقص

الجوعنتيجةالمنكوبةالمدينةفيتتفثىايأمراضوبدأت.كبرةنرانوتوةوافرةذضرةتتطلب

"الغراندوقالقيصرشقيقمنباشاعثمانتسلحهاالئالرقيقةالرسالةمنالرغموعلىوالبرد،

الرسالةفىالاستسلامفكرةرفضفإنه،استسلامهفيهاطلبالئالثافيتشر-شلطنيقولا"

الثافي.تشرين13فيإليهبعثهاالئالرقيقةالجوابية

الجيشلصفوفاختراق.كلحاولةالقيامباشاعثمانقررالأولكانونشهرحلوعندما

عثمانقامالحجةذممأ/4الأولكانون01ليلةودط"صوفيا".مدينةإلىجيشهوسحبالروسى

المنهوكبحيشهالروسانجنودمنألفآ.15صفوفلاختراقهن!المستحيلة.كلحاولتهباشا

أعطىأنوبعد.الروسىالجيشمنببحرجهاتهجميعمن(حيطالصغيرجيثهولكن،والجائع

لالكىالاستسلامإلىاضطرجوادهوتتلنفسههووخرح،جريح0035وشهيد2د..

وومأ.23وأشهر4دامتالئالملحمةهنهانتهتوهكذا.جيشهبقيةيفئ

علىبالهجومالصربيونفبدأ،إسطنبولإلىمفتوحآالطريقأصبح"بلفنة"سقوطبعد

16أم878الثافيكانونفي"نيش"علىواستولواالآول،كانون14فيالعثمافيانجيش

اهـ+592محرم

أما.نفسهاليومفي"وارى"أفتأو)،ء!(بارعلىالأسودالجبلجنوداستولىكما
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كربكاليمنالمسلمينالسكانوطردواأس)ولد4فيدنعلىاستولوافقدالرومانيون

"تساليا".علىالحربإعلاندوناليونانيوناستولى212وفيبلغاريا.

)،!ه!أ+(،"ترنوفا"سقطتالثافيكانون16ولط"صوفيا"،سقطتالثافيكانون9ولي

مدينةسقطتالثالطكانون02وفي))حلاألأ"!12"فيليبامدينةسقطتنفسهالشهرمن17وفي

ضواحىلاحدىالقدصمالاسموهوا%ياستافانوس"إلىالروسيةالجيويقوصلتوأخيرآ"أدرنة"

الدولي.إسطنبولمطارحاليآفيهاروجدالئكوى""يشيلالآنوئدعىإسطبول

الدولةباشاالد-فىجلالومحمودباشامدحتدفعالئالحربهذهانتهتوهكذا

تدبيرهم.وسوءنظرهمبقصرإليهاالعثمانية

أدرنههدنة

مفئوحآإسطنبولإلىالطر-شوأصبحالعئمانية،للدولةبالنسبةالحربيةالأوضاعساءتعندما

محرمام-91/1/87815فيعسكريةهدنةالعثمانيةالدولةطالبت،الروسيةالجيوشأمام

مقرإلىباشانامقالمشيرالخزانةوز-رمعباشامسرورخارجيئهاوزيرأرسلتإذأهـ،592

أرسلكمااكيزانلك"،فيروسيا"تيصر"شقيقنيقولاالغراندوقالروسيةللجيوشالعامالقائد

الهدنة.هذهإبراملطوساطتهافيهاطلبفيكنورياالملكةإلىبرقيةالحميدعبدالسلطان

الملكةفكتبتإسطبولمنالروسيةالجيولقاقترابنتيجةإنكلترةنحاوفثارتوقد

"ليست:قائلةالموضوع!خالتدخلمنهطالبةدزرائيلىالوزراءرئيسإلىخطابآفكتوريا

عظمىأوروبيةكدولةوشرفناعدة،لقرونسياستناف!نوإلآتفقدهاأنيجوزلحظةهناك

أولئكإلىالتوجهلفضلترحلأكانتلوالملكةإنإلهىيا..قاضيةضربةلتلقىسيتعرضان

".إليهمالقاضيةالضربةهذهلتسديدبوعودهمالانسانيثقلاالذينالروس

مثلخدمةفييكونأنرائعلشىءحقآإنهاا:الخطابهذاعلىتعقيبآدزرائيلىقالوقد

.مرمرةبحرإلىالبريطافيايأسطولأرسلفقدوفعلأ.)1(االملكةهذه

انتهتوبذلك،محرمالثافي/27كانون31دطأدرنهمدينةقأخكلأالهدنةهذهؤفدتوقد

اكبرمنبنتائجهاكانتوالئأياموسبعةأشهرتسعةاستمرتاليالتركيةالروسيةالحرب

العثمانية.الدولةلهاتعرضتالئالهزات

.532ص.الدسرنيكمالمحمدد.يرنية+،والمسألةالفصايخة"الدولة)1(
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المبصلانمجلستعطمل

مختلفآالمنظركانأم..878سنةالأولكانونشهرفيالانعقادإلىالمبعوثانمجلسعاد

الدولةوكانتإسطبول،مشارفعلىمعسكرةالروسيةالجيوشكانتإذ،المرةهذه

تراجهكانتكما،الماليةوقدرثاقوقاواستنزفتشاسعةأراضىفقدتقدالعشانية

سيمالا،البلقانمنالمسلمينالمهاجرئمنالألوفمئاتمشكلةأههامنكئرةمشاكل

فجوامع.هناكالاسلاميةالمدنلهاتعرضتالئالوحشيةالمذابحمنهربواالذ-شبلغاريامن

مهاجر.ألف002علىيزيد.كلاتعجكانتومدارسهاإسطبول

جرتقدالمجلسهذافيسائدةكانتالئالحربنغمةأنكيفصابقآشرحناقدكنا

محاسبةنغحةوهىأخرىنغمةهناككانتفقدالآنأما،الجربمهاوىإلىالعثمانيةالدولة

علىالمجلسأعضاءاتفقفقدوفعلآ.بالهزيمةانتهتالئالحربهذهنتائجعنالمسرولين

وجميغ.الهزيمةمسؤوليةويحئلهموعسكريينمدنيينالمسرولينحميعفيهيتهمبيانكتابة

ايأعضاء،منتتكررالاثاماتوبدأت،كذلكالسلطانإلىبعيدمنيومئبأسلوبالبيان

باشا،مدحتيقصدأنهتبينثم،الخارجمنالسياسيينالمنفيينبمارحاعيطالبنائبفهذا

الحربوكأن،الحربامررفيالنوابراء2تأخذتكنلميلأفاالحكومةينتقدنائبوهذا

وعدركلرالخونةامادام1:يصيحنائبوهذاايأخرىاالدولفيالنيابيةالمجالسقبلمنتدار

مستعدآلستشخصيأوإنئ،تضحيةأيةيستحقلاايأمرفإنالبلدهذارأسعلىالكفاء3

11.تضحيةلأية

العثمانيةالد!ولةفيالمتعددةوالجنسياتفالعناصرفوضويآ...انطاعآيعطىالمحلسكان

عنوتصرحتتململالقوميةالدعواتوبدات،رعيةلغاتلغاثاتكونأنتطالبأصبحت

لنفتيتتسعىكانتالئالحركاتكلأنبصرةعينلكلوبدا،المجلسهذافينفسها

تشعرلاالحركاتهذهيعضأصبحتيل،المجلسهذافيحزمنعرلهاأصبحالعثمانيةالدولة

الناسأكثرمنكانواالذينفالأرمنمقاصدها،إخفاءبضرورةحئ-الحربانتهاء-بعد

لاستقبالذهبوا..اغ.-والفيرةالوطنيةشعار-تحتالحربإلىالعثمانيةالدولةلجرحماسة

الروسيالقائدلتهمئة"نرسيس"الآرمنبطر-سكرأسهعلىكانبوفدالمحتلةالروسيةانجيوش

أرمنيةدولةإنشاءعلىالآرمنمساعدةفيهايطلبإليهعريضةوتقدىمنيقولاىالغراندوق
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علىالبطريركوهذاالوفدمذاحاسبأحدمنماانهوالغريب.الأناضولشرتىفيمستقلة

تمتأنهامع،الاعدامجزاؤهاعظمىخيانةأخربلدأىفيئعذالئالخطوةهذهعلىالاقدام

لم.)1(الغرضلهذاأوروباإلىوفدأأرسلبلك!االبطريركيكتفولمالنهار،وضحلط

منالروسيةالقواتجلاءيعدولازيارئه،بعدمباشهـرةلاهذهخيانتهعلىالبطريركيحاسب

طالبواالرومنواببعضإنبل.المعاهداتإبرامبعدبلادهإلىوعودتهإسطبولضواحى

ا)2(لليونانوتسالياكريتإعطاءنواما--وهمالعثمانيةالدولة

إعطاءدطالححيدعبدالسلطانيترددلم،للمجلسالطبيعىغيرالوضعهذاوأماملذا

أهـحضر592صفر1ام-.13/2878صباحودطمحدد.غيريلأتجلإحازةالمجل!ى

عنو-سوىذلك.حولالسلطان"فرمان"ليقرأالمجلسإلىباشارفيقأحمدالوزراءرئيس

حاولتعندماخطأعلىكنتبأنئليتبين"لقدذلكعقبتالأنهالحميدعبدالسلطان

أماالددممقراطية،المؤسساتوإنشاءعبدالمجيدالسلطانوالدىطريقعلىبالسيرأمئأخدمأن

هوالقوةطريقبأنالآنأيقنتلأنئمحمودالسلطانحديطر!علىصأسيرفإنئالآن

عليها".)3(ظوالحظقيادتهاأمانةاللةحملىالئالأمةأخدمانبهأسئيمالذممطالوحيدالطريق

صنعآأحسنتم"لقديألمانيا:زيارتهعندباشا"نظامى"علىللمشربسماركقالوقد

النظامضررف!نعدةقومياتمنمتكونةتكودنعندمادولةأيةلآنذلك،المجالسبتعطلكم

".)"(فائدتهمنأكثريكونفيهاالبرلمالما

في،دأس!6!12)س!(لاا!+ه*)3ء+نثة!مألاتمرورملى"أليزابيثالأمريكيةالكاتبةوتنقل

بودابستجامعةورئيميىاللغةأستاذعنعشر"التاسعالقرنفيوتركيا"روسياكتاالا

تسلمهمنقصيرةمدة"بعدالحميد:عبدالسلطانعنيأقيمادامكلي""أرمينيوسالبروفسور

مرةالسلطانحدثئوقد.طاغيةدكتاتوربأنهاثمف!نهلذلك،النوابمجلسفسخالحكم

تدريحىبشكلأوروبانيوترسختانتشرتالليبرأليةالأفكار"إنقائلآ:الموضوعهذاحول

الصلبة،سيا6تربةفيالأفكارهذهأزرعأنيطالبونئبلدىقوهناعصور،عدةوطوال

مهلةإلىأحتاجإفيحاليآ،النباتلهذاملالمةغرالتريةهذهيأنعلمأالمطر،منالمحرومة

،ا"?/)1(،هاا+ء!ا"+34حي3،،؟الطه!ي01101،ال!ه،!!أطه01،3/4

("!ء7ك!3"3محدي!،!!".لم34ولكهء!ثهو/06.14

)،(،+كاه!4+!(لمك!.3.!ط!حماء!كلة!!.فىوا.4

،41"كاح!لأالم+كااء!هالم!كا3ا"لم3"+ها.لمهلمها!،ا.ول.،دطأ،كى*لا-ح!13/4لا.
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فيالجديدةالنبتةلهذهيمكنذلكعندوأسقيه،الترابوأقلبوالأشواكالصخورأزيللكى

لانتشارهاالسعداءأولأنذاكساكونبأنئوصدقئضرر،دونوتنتشرتنمرأنالبلدهذا

إخلاصنيأشكلافأنالتركيا،الحالمطالوضععنأعيننانغمضلاأنعليناإنوقوتها".

فإنالمسلمينالأتراكتقصيرعنالدائمالبحثمنوبدلآالحميد،عبدالسلطانووطنية

نية".)1(وحسنبصداقةبلدهومعالشرقىالحاكمهذامعالتعاملعلينا

برلينومعاهدةستهفانوس()(ياأستيفالوسانمعاهدة

التهديداتيطقأخذإسطبولمشارفعلىالروسيةللجيولقالعامالقائدعسكرأنبعد

قسصآفأرسلت.الخطورةمناللرجةهذهالمسألةلبلوخإنكلترةذعرتوقد.إسطنبولباحتلال

فيرستحيثمرمرةبحرإلىودخدتفلعة""جناقمضيقعبرإسطبولإلىالحري!أسطولهامن

إنكلنرةوكانتأده""ييوكجزيرةوهىإسطبولجزرإحدىمنلالقربصفر2114/11

إسطبرل.دخولحاولراإذاالروسمعحربدطللدخولاستعدادهاعنبذلكتلرح

خارجيةوزيريبلمن"ستيفانوس"أياستيفانوسانمعاهدةوقعتصفرمن312/28ني

لم-الئالمعاهدةهذهوكانت)2(الروسىالجانبمناغناتيفوالجنرالباشاصفوتتركيا

حيثكبكلآئوسيعآيلغارياترسيعفيهاوردماأهملندآ91منمؤلفةأبدآ-ئطبق+(

لفظى،برباطإلأالعثمانيةبالدولةترتبطولاسمتقلةتكونوأن،إيجهبحرحئتمتدأصبحت

رومانياوحصلتمساحتيهما،زيادةمعالأسودوالجبلالصربلإمارةالاستقلالمنحكما

جنوبعنهىتتنازلأنعلى!دوبرحة"إقليممنحزءعلى-الاستقلالإلى-إضافة

نأمقابلوذلكو"أرداهان"و"ياطوم"اقارص"علىروسياوحصكلروسيا،"يساربيا"

المادةحسبتركياعلىفرضئهاالئالغرامةوهى،روبلمليرنومائةمليارعنروسياتتنازل

("كىلى!ي!يماء!!"95ءك!3ءحن!،!ماللأاول!ه!يلاطه!هحاأ!عال!1"6.369كي.

ف!نالروساطاسأمادك،اللهصعددرلىفي3طتروضوياضا،صفوتالخارحيةوزكلمنيتالفايركيالحانبكان")

هذهياخاعفرترثعوقدالقعر"،صاكة"منونططرفي)سطنبرل*نالاكلروسيا"ض!أك!لهفالحنرالمىيألف

الروسالرصامىأحدرسموقديكي،وهروتعها...الحنزلكحئالفما!التاركخنالمعاهداتأسرأمنلعذالئهدةالمط

تلثالدوامعلىلعذكرمنفدته،فودامامهووفحهاالصورةمذ.احتفظاط!هدعدال!لطا!)ر:و!الالهاكي،الرزكلشظر

الالج.مضو"ك!حربأكةرلدخولويتحنبدلرلمةاللحظة

رولن.محاهدةألغتها)ذ+(

ء01
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نذاك6تعادل"كانتروبلملايينوعشرةوأربعمائةمليارآتبلغكانتوالئالمعاهدةمن91

".عثمانيةذهبيةليرةمليون164

العثمافيالأسطولنيبحريةقطعبستالمباحثاتأثناءنيالعامالروسىالقائدطالبوقد

الروسىالوجودضغطوتحتاشتراها،قدعبدالعز-فىالسلطانكانالأسودالبحردطموجودة

الروسجعلفىالأئراكالمفاوضينجهودتفلحلمإذاأنهالعاليالبابقررإسطنبولقرب

ولكن،احتجاجمذكرةمعالروسإلىالقطعهذهتسليمعليهمفإنالمطلبهذاعنيتنازلون

باشا:وفيقأحمدالوزراءرئيسإلىالآتيةالرسالةأرسلالحميدعبدالسلطان

الوزراء:باقىوإلىباشاصفوتوإلىالوزراءرئيس"إلى

أيةنضحىانويمكنالسلطانيةالبحريةمنجزءأىعنالتنازلقطعآأقبللنبأنئاقسم

الأسباببيانوأستطيع،الأساسمنالبحريةموضوعقاطعوبشكلأردأنئإلأتضحية

أضحيأنالآمر-اقتضى-إنمستعدف!نئالبحريةضياعمنوبدلأأيضأ.لذلكالموحبة

رسالةباشاوفيقأحمدحملوقدأم".)1(39878-27/2/سنة215/دطكتب.بنفسي

القرارعلىليطعهالقيصر"شقيقنيقولاى"الغراندوقالعامالروسيالقائدإلىهذهالسلطان

الاحتفاظفيورغبالمطلبهذاعنالعامالقائدفتنازل،الخصوصكذاللسلطاناطازم

.أيامعدةبعدمنه(سترحدثالرسالةولكن،عندهالسلطانبرسالة

نأظهرفقد؟كذلكالأوروبيةوالحكوماتالأوروبماالعامالرأىامعاهدةاهذهأثارت

إخلالآبهأخلقدالدقيقالأوروبالنرازنوأن،وتعاظمزادخطرهاوأنكثيرأتمادتروسيا

أما،بودابستلاتفاقنقضآ"بلغاريا"كبرةبلقانيةدولةتأسيسلطرأتفالنحساكبيرآ،

نفوذتحتكبرىنجلغاريةدولةإنشاءوأنخطر،فيأصبحتالمضائأنرأتفقدإنكلترة

وتذمرتشىء،علىتحصللملكوفاتذمرتاليونانأنكمالها،كبيرمكسبروسيا

عبدالسلطانحاولوهنا.تأملهكانتماعلىتحصللم-الحربدخولها-معلأفاالصرب

،المعاهدةهذهلإبطالايأوروبىالتذمرهذامنالاستفادةالدبلوماسيةالطرقبكلاطميد

فيتكنلملذلك،الحربمنالقوىمنهوكةخرجتأفاكمابالعزلةتشعرروسياوكانت

هذهإبطالفيايأهمالدورإنكلترةلعبتوقد،والتحديالمعاند!معهتستطيعموقف

")حطلا"4،(ه!+كام،("+34احد*3هلمهلم-/!.01*.طه!ا!ول،كع4ول11
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عنبالدفاعلتركياوعدهاومقابلالدور،هذامقابلقبرصجزيرةأخذتفإفالذا،المعاهدة

فيإنكلترةمعمعاهدةالعثحانيةالد!ولةوفعتإذ،الروسضدالأناضولشرقى

علىلإنكلترة)1(قبرصجز-سةعن.كلوجبهااهـتنازلت592الآخرام-جادى4/87816

تستعملإنكلترةوأنروسيا،هاجمتهاإذاالعئمانيةالدولةعنالمسلحبالدفاعإنكلترةتقومأن

علىإنكلترةوبحصول.الدفاعهذاالقياممنتتمكنلكيلهابحريةكقاعدةالجزيرةهذه

حميععلىالسيطرةتقريمآاستكملتفإنهاالمتوسطالأبيضالبحرشرقىفيبحريةقاعدة

،طارقوجبلمالطا،علىتسيطركانتإذتهمها،كانتالئالمائيةوالممراتالبحار

السويس.وقناة،كونغوهونغ،وسنغافورة

علىروسياتحصلأنلترضىوالنعسا-إنكلترةرأسها-وعلىايأوربيةالدولتكنلم

تحتدولآتخلقوأن،العثمانيةللدولةشاسعةأملاكآتلتهموأنوحدها،المنافعهذهكل

رضيت-فإنهالذلكمنهاالدولهذهموقفمغبةروسياخشيتوتدونفوذها،حمايتها

برلينموتمرانعقدستيفانو.سانمعاهدةفيالنظريعيدموتمربعقدبسحارك-منوبتشجيع

بالإضافةفيهأهـواشتركت592الآخرجاد!أم-13/8781612لطبسماركبرئاسة

لليونانعحكصاوإيطالياوالمجروالنمساوفرنساوألمانيالريطانياوروسياالعثمانيةالدولةإلى

دور.أىلهايكنلمولكنالمرتمربحضور

الدولةومندوبباحمها،تتكلمبأفاروسياأعلنتإذبالحضور،لهايسمحفلمبلغارياأما

علىلامنصبةغايتهاكانتالئايلأوروبيةالدولمناهتمامأىالمرتمرفييجدلمالعثمانية

بينها.فيمالتقسيمهاروسيافممنالغنيمةاسترجاععلىبلالعثمانيةالدولةإنقاذ

إحدىدطالعثمافيالمند!وبءخطمنالمتساقطةالدموعلاحظعندمابسماركفإنلذلك

حقوقكمعلىتحافظواأنعليكمكانفقدكالنساءتبكواأنمنابدلآ1له:قالالجنطت

.111لكالرجا

المرتمرلولبهوكانالبريطافيالمندوبأنإلأالموتمررئيسكانبسماركأنومع

وموجهه.

قارصمىالروسيحرححاولويهىمرتت،التازلألىفيهوردالسةتلكنغىمغممررا!هدةالمطهذهالىملحقأضيص)1(

ميتصالجزيرةإنأمم!الفمابة،لدرلةالىتعادالحزروة:مصاريفحاحةعنتزكدالئالوارداتأدفبهاوردكطوأردهاد،

فقط.نظركأضئألقىالأمرملاول!تالعئمالية،للدولةتا!ة!قريةالناحيةومىالقانريخةادجة
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هذهأهموكان،مادة64فيقراراتهوصاغجلسةعشرفىوعقد-سمآ31الموتمراستمر

هر:رجبا-13/8781713فيوئعتالئالقرارات

معاهدةفيبلغارياإلىضمتقدكانتأنيعدالعثمانيةالدولةإلىمقدونياأعيدثا.

ستيفانو.سان

قسمين:إلفسئمتمنها-مقدونيااخذ-بعدبلغارياتقلصتأنبعد2.

ضرييةتدفعانعلىذاقياستقلالذاتإمارةوجعلهاالآصلية""بلغارياال!ثحالمطالقسم

العالي.للبابسنوية

البابسيادةتحت"الشرقية"روملىاسمتحتمستقلةإمارةجعلفقدالجنوبماالقسمأما

دولية.لجنةقبلمنإدارتهاأسستوضعوأنمسيحيآحاكمهايكونأنعلىالعالي

للنحسا.بازارومحطوالهرسكالبوسنةأعطيت3.

.الاستقلالالأسودوالجبلوالصربرومانيامنحت.4

فكانتايأناضوللطحصتهاأما،البلقانمنطقةمنلروسيافقطبساربيااعطيته.

ميناءجعلكماتركياإلىبايزيدسنجقإعادةعلىو(جبرتوأردهان.قارصعنعبارة

حرأ.)1(ميناغباطوم

لا-سان.لا(أكل!"وان"مدينةشرقفيالموجودالعثمافي"كوتور"قضاءأعطى.6

كانتالئالأناضولمنالشرتيةالمنطقةفيالإصلاحاتإجراءعلىالمعاهدةنصت7.

المقدونيا.الولاياتفيوكذطثأرمنيةأقليةتسكنها

005.005.208إلىالعثمانيةالدولةعلىالمفروضةالحربتعويضاتخفضت8.

وقد،فرنك35،،000.كلقدارمنهاقسطكلأقساطبشكلتدفعأنعلىذهىفرنك

الحميد.عبدالسلطانحكمفترةطوالالأتساطهذهدفعاستمر

بحزيرةتساليةإلىإضافةتطالبكانتاليونانبأنعلمآ،لليونانتسالياأعطيت90

كسبهاعلىفعلاوةكسب؟بكبرالموممرهذامنخرحتفقدبريطانيااماوإيبروس،كريت

قدكانتالئرألمانياوالنمساروسيابينالثقاقبذورتبذرأناستطاعتفإفا،قبرص

خذلتاهاقدوألمانياالنعساحليفا!اأنشعرتروسياإنإذ.الثلاثةالقياصرةباتفاقارتبطت

!ح!لم)1(.!م+!ح"+!م!5الملم01،أ!أ!ل!عم.؟31/4!*لأ!.ول
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منتتوقعهاكانتالئالمساعدةترلمبينماعدائيآ،موقفأكانالنحسافموقفالمرتمر،هذا!ي

ألمانيا.)1(

لابأنلترضىفرنساتكنلم،الكبرىالدولعلىايأسلابوتوزيعتقسيمحتىوني

منتونستكونأنعلى-الكواليس-خلفالاتفاقتمفقدلذلكمنها.نصيبلهايكودن

.سنواتثلاثبعدتونسعلىفعلآفرنسااستولتوقدفرنسا،نصيب

ألف166فهوالأوروبيالقسمفيالعثمانيةالامبراطوريةمساحةمنأقتطعمامقدارأما

يعيشكان،مربعكيلومترألف46ونسمةملايينحمسةفيهايعيشكانمربعكيلومتر

نصوصبعضتجميدفيالحميدعبدالسلطاننجحوقد..الأناضولقسمفينسمةمليونفيها

ومنالبلقاندولتنازعمنمستفيدآعديدةسنيندولته.ممصالحتضركانتالتالمعاهدةهذه

الأوروبية.للدولالدقيقالتوازن

مرادنالسلطاختطفمحاولة

بدأتعندما،الحكمالحميدعبدالسلطانتوليعلىطويلةفترةمضتقدتكنلم

العقلية،قواهبكاملالآنوأنهعقلهاستردقدمرادالسلطانبأن،الناسبينتنتشرالاضاعات

السلطةتسليميريدلاالجديدالسلطانولكن،السلطةإلىالرجوعنيالحقلهفإنلذلك

بالذهبمرادأطباءأغرققدسلطانأالبقاءسبيلفيوهوللعرلق،غاصبفهولذلك،لأخيه

..اغ.سكوتهميشتريلكى

أولآاستدعى:بخطوتينالحصيدعبدالسلطانقامالشعبطبفاتلينالاشاعاتهذهأمام

وشكلوالأجانبواليهودوالمسيحيينمنهمالمسلمينإسطنبولفيالمشهورفىالأطباءكل

مراد.بفحصقامتلجنةمنهم

وسياسته"الخاصةوحياته)3(سلطتهدور:الثافيالحميد"عبدكتابأوردهماهناونقتطف

حولرأيهموبيانمرادالسلطانلفحصالأطباءأمهرالقصرإلىدعى11:الموضوعهذاحول

ضعفقدكان"كنبة".علىجالسأالأولالطابقفيغرفةفيالآطباءوحدهوقد.صحته

عدللدكررالإصلاية"الثعوبااالظر:وكذلك261صالدصقى،كصالمحمدللدكتور*الثريةواتلةالفايخةا!الدولة)1(

2..20-103صدوار(لجمانالضفي

له.ظالمونقدمحرممحا!عمرمهدونوهرال!لطة،علىاشيلالهمدحدالحميدعبدالسلطالىفدالاتحادرونوضعهاليهابهدا)2(
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منأثرأكطالمريضعلىييدويكنولم،عينيهبريقوانطفأالئراببلونكانووجههكئيرآ

معوالدتهالمحاولةهذهفيواشتركتالوتوفعلىحملهكثيرآالأطباءحاول،والحركةاطياة

ثم،مفهومةكيركلماتبعض!جدآخفيضبصوتتمتموأخيرأ،جدوىدونولكنايأطباء

حيثالمجاورةالغرفةإلىالأطباءانسحبذلكوعند.العالمعنوانقطاعهذهولهإلىعاد

ومومخرممطباشاوعاطفمابيووهم:لعلاجهاخخصصينالأطباءأقوالإلىاستمعوا

فيأمللامرادالسلطانمرضأن؟وخلاصته،تقريرهمذلكبعدأعدواثموكابولوكأ،

".الاطلاقعلىشفائه

تهبخص!إقامثمجذورها.منالشائعاتجميعدابرالحميدعبدالسلطانقطعالخطوةوكذه

أفكارهابلبلواالتيالأكاذيبعلىوزجرهمالشائعاتهذهمروجىاحضاروهىالثانية

نأإلأصارمآ،عقابآهرلاءبعقابيقومأناطتوقعمنكانأخرحاكمأىأنومع،الناس

السابقة.وظائفهممنأفضلوظائفلطبتعيينهمقامثمبزجرهمامحمفىالسلطان

إلىالدخولأساسعلىمرت!بةالخطةوكانتمرادالسلطانلخطفمحاولةحدثتولكن

مراد،قصرأمامتننظركانتباخرةبوساطةالبلادخارجوثرييهخطفهثمالنساءبزىقصره

الاسلامية.للشريعةمغايرآعملآكانالعرلقعنإقصاءهأنيتضحنباحمهبيانإعلانثمومن

باشاحسنفأرسلبالأمرالحميدعبدالسلطانعلمماسرعانإذتنجحلمالمحاولةهذهولكن

بينكانأنهوالغريب،عليهمالقبضوألقواللمتآمرينكمينآنصبواحيثالجندمنثلةمع

"ستافراحمهروميآوكانإسطنبولفيالانجليزيةالسفارةلمترجمشقيقآكانأجنىالمتآمرين

باخرةكانتالاختطافعمليةنجاحتنتظركانتالئالباخرةانهذامنوالأغربيدس"،

أوديسااإلىمرادقريبأساسعلىمرتبةالخطةوكانت،روسية

الدولةبأمورتلعبالأجنبيةالأصابعكانتمدىأكطإلىبوضوحتظهرالمحاولةوهذه

.)1(السلاطينتبديلوتحاولالانقلاباتتدبرجرأةوبكلأصبحتإذ،العثمانية

روبا.لىقيا!كاديوصالأمكلالعهدولمطأدعلساإداالحمبدعبدالحلطانإضاطروجامحا:لةفهميم!ن)1(
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الثالثالفصل

الحميدعبدنالسلطشخصية

ملامحه

الشعر،أسود،النحافةإلىمائلآ،اللونحنطىالطولمتوسطالححيدعبدالسلطانكان

الطابعمجملالشىءبعضكبيرمعقوفأنفذا،خفيفبشقالسفلىالشفةمشقوق

عينينكانتافقد،جليسهنظريلفتماواكثروجههدطشىءأبرزعيناهوكانت.عثمان

هماتحيطوكانت،بصرهخفضسوىمخاطبهإزاءهمايملكلا،ونافذتينواسعتينخضراوفى

طويلة.كثيفةأهداب

كان.خفيفةبلحيةالتحىثم،شاربمعولكناللحيةحليقكانالعرلقارتقىعندما

بأناةيتحدثوكان،إليهالإنصاتمنمستمعهيمللا،حلاوةفيهرخيمآعميقآصوته

أحاسيسهعلىمسيطرآ،وهيبةقويةشخصيةذاوتورآ،المخارجواضحةوبكلماتوهدوء

يقاطعهأندونباهتماملمحدثهينصت،وجههقسماتعلىومشاعرهانفعالاتهتنعكسفلا

ضية!.أىيظهرأنودون

كتابهفي.هـول(.3.3)!كاء*ء!كوكسس."س.مريكى19السفرركنبهماهناوفدرج

الحميد:عبدالسلطانواصفآ"دبلوماسى"مذكرات

فهماعيناهأماسوداء،ولحيتهاسودشعره،أصيلةتركيةحمةله،القامةمتوسطهو"

تعبرالواسعةجبهته.خجولةوحئبلجدآ،رقيقةوتصرفاتهحركاتهومؤثرتان،جدآمعبرتان

،قرونثلاثةانقطاعدونيست!رالعائلىنسبه.الخيلركوبيجيد،الشخصيةمقدرتهعن

وأنظفهم،ويقظةواستقامةواهتمامآوجدآعملآالعالمفيالموجودينالحكامأكثروهو

ذكائه.وعلىقلبهطيبةعلىتدلمنهكلمةوكل،الجميعمعوبعدلبصداقةيتعاملوجدانآ،

يستمر..ثمالتقارير".وقراعةالرحميةالأعمالبتدقيقوييدأجدآمبكرآالصباحفىيقوموهو
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-الذىالسلطانبأنواقتنعتالأخيرةالثلاثةالعصورطوالالآتراكإصلاحاتدرست"لقد

للإصلاحاتالبطىءبالنقدمللنعجيلالكافيةالدفعةإعطاءعلىقادرنقى-تركىهو

والمدنية.والحريةالنورنحوبلدهستقدمالدفعةهذه،التركية

..أمتهلصاعوقتهكليحصرأنومستعد،ومتفهموصريحالنيةصافيشخصوجودإن

ليسفالسلطان،مباركةطيبةلنعمة،العثمانيةالدولةرأسعلىالشخصهذامثلوجودإن

الدولة.بأمورواسعةدرايةعلىنفسهالوقتفيهوبلفقط،محبوبآشخصآ

ليتويامملكمه،لطالموجودةوايأديانالقومياتنحتلفإزاءومتسامحاحساسآقلبآيمكإنه

".)1(الحكمةغايةفيهذاعملهالكانإذن،التسامحهذافيتقلدهالأخرىالمتكبرةالدول

اظرجيمظهره

ووزرائهقوادهصدورأنومع،فائقةأناقةمعالبساطةغايةبسيطألباسهفيمظهرهكان

".عثمانل3وسامسوىصدرهعلىيحمليكنلمفإنهوالأوعةبالنياشينمزدانةكانت

وتميصآسوداءجواربويلبمىالأسود)،لة!س!"روكان"الروغانمنحذاءيحتذيوكان

لسترته.العلرممطالجيبفىأبيضمنديلآويضعأسودبنطلونمعسوداءوسترةأبيض!

باشا:تحسين(السلطانسكرتاريةمكتبمد-رأو،الكتاب)رئيمىالماتينرئيسعنهيقول

واقراخىالكسليحبيكنولم،نشطةوبنيةقويآجسدآيملكالحميدعبدالسلطان"كان

حياةفيالنظامعلىدليلالمنتظموالهندامالنظافةإنويقولبالأناقةمفتونآكان،الحركةوبطء

(2)110نسانلاا

أما(،الغامق)الأزرقاللازوبىدىاللونأوايأسوداللونيفضلكانالرعيةالمقابلاتوفي

يمارسأومرحمهفييعملوعندما،الرماديةالمادبسيفضلكانف!نهأهلهويينالقصرفي

نيتجوالهوعند.اللونالبنيةالقطيفةمنوسترةبنطلونأيلبسكانف!نهالنجارةفيهوايته

عصا.بيدهيحملقصره

ثقافته

القراعةيستيملاجاهلأ،شخصأكانبأنهأعدائهقبلمنالحميدعبدالسلطانصؤر

؟)،لى+كاه!ل،ا!كاعه43!يءح،!*لأ"حا!"أله.9.ك!63

(+لمممالا،صكله+لأ.!.،هاء!هك!!.631.
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الآساتذةوعلىدراستهعلىنظرةإلقاءالمفيدمنف!نهالحقيقةولبيان،بصعوبةإلأوالكتابة

أستاذهعلىوالفارسيةأفندكط،عمرأستاذهعلىالتركيةاللغةدرسبندريسه؟قامواالذين

وتاريخأفندكط،وشريفأفنديفريديدعلىالأخرىوالعلوموالعربية،أفنديمحوىعلى

باشاوكمالباشاادهمعلىالفرنسيةواللغةأفندىلطفىفاكانويسعلىالعثمانيةالدولة

"كواتللى"هماإيطاليينأستاذينعلىالموسيقىودرس"كاردت".يدعىفرنسىومعلم

الموسيقىتذوقهمنكثرالغربيةالموسيقىتذوقهلطالسببكانهذاولعلو"لومباردى"

إلىشعرهمنأبياتآمرةأرسلوقدأحيانآالشعرويقرل،التاريخبقراعةمولعآوكان.الشرقية

.)1(لهألمتوعكةبعدصحنهباستردادفيهايهنئهأفندىلطفىأستاذه

ال!وميبرنامجه

صلاةيصلىئمفيستحممبكرآويقوم،العادةفىمبكرأيناماطميدعبدالسلطانكان

جناحإكومنهاالحرمدائرةإلىيتوجهثم،خفيففطورلتناولبعدهاويجلمىالفجر

الأوراقوتدقيقالدولةأمورفيبالنظرويمدأالكئاب،رئيسيستدعىحيث"السلاملك"

لتناولالحرمدائرةإلىينتقلالغداءوقتيحينوعندما،عشرةالحاديةالساعةحئالرعية

إلىبعدهايعودتقريمآ،ساعةربعلمدةللاستراحةيتمددحيثنومهغرفةإلىينتقلثمالغداء،

ويستمروالوزراء،الثافيوالكاتبالكئابرئيسومقابلةالسلاملكحناحلطعملهمواصلة

حيثالحرمدائرةإلىيتوجه،سانحةفرصةيجدأو،يتعبعندماوكانالعشاء.حئالعملفي

البيانو.علىأحدهمعزفإلىيستمعوقدوبنلاله،أبناءهيستدعىأوزوجاتهب!حد!يلتقى

الباشواتبعضمعأرجاثهافيويتنزهالقصرحديقةإلىيخرجالعشاءتناولوبعد

ببقىأعمالهتكئروعندماالمكنبة.إلىأوالنجارةورشةإلىيتوجهوتدالقصر،ورجالات

أداءبعدنومهغرفةإلىيتوحهف!نهالاعتياديةالأوقاتفيأمالإنجازها.الليلمنتصفحئ

لهيقرأقنيستدعىنومهوقبيلالقصر.أرجاءجميععلىالسكونيحيموهناالعشاء،صلاة

القارئيحىوعندماسريرهقرفيموضوعخشىحاجزخلفمنالخفيفةالمواضيعبعض

.)3(الغرفةمنويخرجالدوءمكانهمنيتسللالنوموشل!علىالسلطانبأن

(1)كاحعر"ا)ل!د،4+لماكا!+"2*ء3ح!،ماهلم!لم.أ.ول.*ورءاأ*ح!ء!4م!.

(+!كاكاه*04،"4كايلم*ا،4*ولء"!طهه81طا2.3ء12.
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عهوبىخلقه

مثالالحميدعبدالسلطاناكانادانشماند:حامىإحماعيلالمعروفالتركىالمؤرخيقول

ا.)1(والوقاراوالاحترامالعفة

إلىعينهيمديكنلمإذ،الكلمةمعئبكلعفيفآ"كان:مذكراتهفيبكرشيدعنهويقول

رحيمآ".)2(صبورأ،حليمأ،اممان".مالهأوأحدعرض

القرأنويقرأأوقاثافيالخمسالصلواتوودىوالدىاممان:عائشةابنتهعنهوتقوذ

شهرأئناءفيسيمالاللجوامعالارتيادكثروكان،الشاذليةمسلكسلكشبابهوفي،الكرم

هذانيالصلاة-شدىكانعندماايأيامأحدوفيالسليحانية،جامعإلىيذهبكانإذ،رمضان

ثمالشاذليةإلىطريقهعنوانتسبمعه،وتصاددتىرافر""حمزةيدعىفاضلآشيخآالتقىالجامع

أفندممط".)3(يجىلتكيةالأكبرالشيخأفندىالةعبدبوساطةالقادريةالطريقةإلىانتسب

اقتربفعندماله،كبيراوتوقيرآ!للرسولكبيراحبايكنالحميدعبدالسلطانكان

طبقاتوضعالحطمدتنفيذعلىالقائمينأمرالمنورةالمدينةمنللحجازالحديدىاظط

المدينةمنالقطاراقترابيحدثلالكىالحديدىالخطتحتاللبادمنوكافيةعديدة

.!العطمالمدينةلساكنوتوقرااحتراماضوضاءأوضجةأيفيهاودخوله

علىوهوإلاايأمةأمرتخصورتةأىعلىيوتعيكنلمأنهتدينهشدةمظاهرومن

فييروىفهوأفندى.أسعدالسيدالسلطال!االقصركتابرئيسيخبرناماهوفهذاوضوء.

اكدولكنه.ولينامليرتاححناحهإلىيذهبثمالمساء،حئيعملكانالسلطانبأنمذكراته

عليهفيجبالتوقيعإلىيحتاجمهمكفابأوأمرأىورودحالةفيأنهالكنابرئيسعلى

.الكتابعليهويعرضالنوممنيوقظهأن

فذهبت،عليهالتوقيعيجبجدامهمكتابوردليلةمنتصفافي1أفندى:أسعديقول

مرةطرقتثممدةانتظرت...ينفتحلمالبابولكن،السلطانغرفةبابعلىوطرقت

طرقتمدةبعد؟...للسلطانسوءأىحدثفهل...قلقتأيضا...البابيفتحفلمأخرى

ابتسم.وجههجمايمسحوهويدهفيمنشفةيحملالسلطان...كانالبابففتحثالثةمرةالباب

(1)"كايلىالىكهه*كاي،لمكام3لم"لم!،+ههلىهلما؟.ا،01ي!.*،لهء*+كل،87.2/4

الحصيد.عدالسلطانعهدنلداخيةوزراءومنضة،كرةأرءالماينكأبوظيفةضغل:يكورشد.ال!اكقالمصدر)!(

5)كاه40يكل4!ه4)*4"لمءإلاول"ولل!هطهطا.كه2.
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سببهووهذا،وتوضأتقتلذامهم،يأمرجئتأظثعرفتلقدبئا"يا:وقاللي

الورقةأعطئ،الأمةهذهأمورمنأمرأىعلىوضرءدونأوقعلم،المعذرةأرجو...تأخرى

".)1(بإمضائهوقعثماللةحمىالتوقيعوقبلعليها".يأوقع

الذ!طالوقتففى،الإسرافيكرهكانمرادوأخيهعبدالعزيزالسلطانعمهنقيضوعلى

عندثروتهفإنالعرشى،اعتلائهعندذهبيةليرةمليونمنأكئرتبلغمرادأخيهن2دكانت

مزارعه..كلحاصيلتجارتهسنواتحصيلةذهبيةلرةألفمائةعلىتزيدكانتالعرشتسلمه

قامبل،كأسلافهالدولةخزينةإلىيدهيمدلمسنةثلاثينمنأممنربلغالذيحكمهوطوال

والجوامعكالمدارس،الخيريةالمشاريعمنلكثير،الخاصمالهمنبالتبرعالأحيانمنكثيرفي

صرفبناية1552الخاصمالهمنأنشأهااليئالبناياتهذهعددبلغوقد.والمستشفيات

ماأىا)2(اليرةوعشرينوتسعةومائةألفآوممانين"سبعماثةذحبيةلرة912078.عليها

كانتالاقتصاديةالمشكلةأنالمعلومومنالاسترلينية.الجنيطتمنملايينعدةاليوميعادل

المتأخرتالسلاطينإسرافوكانمنها،تعافيالعثمانيةالدولةكانتالئالمصاعبأهممن

الاقتصادسياسةعلىجرىالسلطةالحميدعبدتسلموعندما،المشكلةهذهحدةمن-فىيد

العرش!عنعزلوعندما،اخرىبعدسنةتلريجيآتتناقصالعثمانيةالدولةديونفأصبحت

الدرون.هذهمعظمدفعقدكان

في3ء*ف!صكأ()3(،لأع!ا)ص!الأ)ع+ه*ليتمر"ورملى"أليزابيثالأمريكيةالكاتبةتقول

343-ص41)قسمام498سنةاخؤلفعثر"،التاسعالقرنفيوتركيا"روسياكناها

هذهوتسلمالعرلقعلىالحميدعبدجلسام876سنةاغسطس31"لط:يأقيما356(

منشهرأ18ربعد،صعوبةوأكئرهاالنركىالتاريخأدوارأحلكفيالعظمىالمسؤولية

يجدلمو،المعاهدةإمضاءعلىوأجبرتهستافينوس""أياالروسيةالجيولقدخلتجلوسه

لاأنوهومهمآشيئآالسلطانعفمهذاولكن"برلين"مؤتمرمقرراتقبولمنبدآالسلطان

ايأجنبية.الدولمع.كلعاهداتأمتهيربطلاوأن)"(بالصداقةالمتظاهرينعلىيعتدمد

(1)ء!3ءمماء،لمطكرك!+ى(لم/ءلم+/ء4كلاهكاا*كا!لم.7لل!+.0!لم!ح3اا+حكه+وو611لة38لأ!ء+احأفمالاطسطا1،،99كه.278.

!،(كادر!?ل!ر3،ا!كاهـا*،?ولالا،1:3،:ط!+6يدءول91و09

أمليا".!!الأموةوعثر!!التاصالقرنفي"فرنسامنها،أحرىمرلفاتالكاتةلهذه+(

الرطانبة.الحكرمةهاالمقصود)4(
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غايةمجد"حساسيةالعهودكئرفيالعرلقيرقىحظهسوءحعله"الذكطالحميدعبدإن

كلعمعفيكنررياالملكةمثلوهو،مراحلبعدةوزرائهجميعتسبقبطاقةيعملإذالجد،

ويقرؤها،الآوروبيةالجراندبترجةويأمر،ئهترادونشىءاىعلىروفعولا،يديهدطالسلطات

الإمبراطوريةأدارحيثالممتازةالدرجةمنسياسىأنهقصيرةمدةفيالسلطانهذااثبتوهكنا

وترقيتها.بإصلاحهاوبدأممتازةإدارةالزوالعلىمشرفةكانتالئالواسعةالعثمانية

يملكوامبر!أ""أرمينيوساليروفسوربودبستحامعةورئيسالمشهوراللغةأستاذإن

إلمامهوبفضلام098سنةتركيةزارفقدالحميد،عبدالسلطانحولمئممئرمعلومات

فيالأسطرهذهالسلطانيصفوهو،السلطانثقةكسبمنتمكنالتركيةباللغةالجيد

محمابه:

يعكسجدأرفيعوأدبوخلقشخصية،ومؤثرةمعبرةعيون،سليمعقل،حديدية"إرادة

تخمىالواسعةمعلوماتهتحسبواولاالحميد.عبدالسلطانهرهذا...ايأ!يلةالعثمانيةالتربية

أمريكاحولحئبلوإفريقيا،وأسياأوروباحولفمعلوماته،المنهكةالعثمانيةالامبراطورية

الأماكن.هذهفيالحوادثجميعكثبعن-ساقبوهوواسعةمعلومات

حاكمبأنهيح!جليسهيجعللاوهوشخصيآ،حيرتئدرجةإلىورزتمتواضعوالسلطان

الفخفخة،يحبولاببساطةيلبس،مناسبةكلفيالآوروبيينالملوككليفعلكماوسلطان

غايةبدينهمتمسكفإنهذلكومع،رجعيةليستوالتعليموالسياسةالدفىعنأفكاره

عطاءاتهمنالأرمنوبطريقالرومبطر!ينسىولاالدت،ورجالالعلماءوهـعى،التمسك

ضدمنعصبآعدوأالحميدعبدالسلطانيصورواأنهـيدونأوروباساسةبعضإن،الجزيلة

يختارالذىالسلطانبأنالقوليأنالادعاء،هذامنممثرفارغادعاءلحناكوليس،المسيحيين

ويعطى،رعاياهمنمسيحيينأشخاصأالسلطافيالقصرأطباءولرئاسةالامبراطوريةماليةلرزارة

متعصبشخصبأنهالإدعاءإن...والأرمنالروممنالمسلحينلغيرالمهمةالمناصبهذهمثل

الحقيقة.عنوبعيدأخلاقىلاوتصرفكذبموالمسيحيينضد

هذارحمهالذيالطريقلطبالسرايلأتراكاستمرإذا"إنهثقة:بكلأقولأنأستطيعإنئ

منوأكثر،السابقةوقوثممجدهمسيسترجعونفإفمصياسىعائقيظهرلموإذا،السلطان

.اقصيرةمدةفيوالاقتصادالثقافةمجالفيايأوروبيةالد!ولمستوىإلىسيصلونفمافمهذا
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المدارسخريجىدوروسيكونالسلامهوأملىأكبرافإنا:جلالتهقال"السبب"ولهذا

الخطوةخطوناقدنكونفإنناالسلامإدامةاستطعتوإذاكبرأ،المجالهنمافيالحديثة

".الماضىمصاعبعلىللتغلبالأساسية

فهناكجديد،عهدنحوالآنتتقدمفالأمة،التحققطريقفيهوالسلطانأملأنوالظاهر

مؤلفاتعدة-الكتابهذااكتب-وأنامنضدقيعلىإن،واللغةايأدبفيواضحتقدم

لتدقيقها،إلمبوأرسلتالسلطانبأمرطبعتوالجغرافيةوالفلكوالتاريخالاقتصادعنتركية

منالعلحيةالمعلوماتأحدثاستقتفقدوالتقد-س،بالاهتمامجد-رةكتبالحقيقةفيوهى

تحتاجالعثمانيةالدولةأنالبديهىومن،الشعبوعلىالمدارسعلىتوزعكىأوروبا

هذهكلوفهمشاهدالحميدعبدالسلطانولكن،أخرىكثيرةأمورإنجازإلىلنهوضها

"011(والروحيةالماديةالناحيةمنشعبهمستوىلرفعجاهدآيعملوهوالأمور

عنهالمعروفأنمنالرغمعلىالرحمةصفةهىالحميدعبدالسلطانخفقفيصفةأهمولعل

،السفاحالسلطانبصورةوالاتحاديينرايأرمناليهودأعدالهقبلمنصورفقدممامآ،العكسهو

كلادستونعليهوأطلق3(،ث!للا)ء!لام!ايأحمر""السلطانلقبعليهأطلقواايأرمنإنجى

صورهفقدنفسها،التهملهكيلتالعربالعالمودطح!(،لم!ص!8الثحنح!حالكبر""المحرمصفة

ضحاياهيقتلسفاحآ2العثمافيا"الانقلابكتابهفيزيدانجرجى-الماسوفي-القبطىالكات

مناصرآأيضأوكانالاتحاديينمنكان-الذييكنالد-فىوليويقرل،مرمرةخرفيهمويقذف

البسفور.21(فيخصومهبرمىالحميدعبدالسلطانمتهمآمصر-فيللانجليز

والصخورالجنادلبينثوتأجسادلتة

الوثيرمضجعهابعدمنالثرىخشنعلىباتت

الزهورتلكعلىلهفىشبيبةزهوركانت

كبرشيخومنيتمتصبيةمنخلفهاكم

النشورإلىالمأبإنمأكالهترقبون

الحميدعبدالسلطانعلىالهحومق"رحمية"سياسةفيهااتبعتالئالسنواتطولإن

لاالئالحقيقة.كلثابةالكئير-شعندفأ!بحتالأذهانفيالتهممنويخرهاالتهمةهذهريئخ

لى،)"كاكل3لم"3"،4!ل!ءح،8لمحن!،م!الأعلد.69اك!.3

،11.3حين،عمدددللدمحرر+الوطية+الأتجاهات)2(
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سنةحئالحكمإلىالاتحاديينوصولمنبدءآالسياسةهذهائيعتإذالنقايق.تقبل

ومذكراتتاريخيةوكتبوثائقظهورولكنسنة،الأربعينيقاربماأكطأم،059

التهمهذهأزالتالحميدعبدالسلطانحكمفترةعاصرتالتيلنشخصياتشخصية

معروفة.تكنلمكثيرةحقائقوأوضحت

السلطانحولكتبقنأوائلمنكانالذممط"،فاضل"نجيبالتركىوالمفكرالكاتبيقول

موقفيشبهكانموقفهفإنالسلطانعنالدفاعفىايهولىمقالائهنشرعندماإنهالحميد،عبد

راجتالدرجةهذهإكالأبرياء.ايلأطفالمنالمئاتقتلسفاحعنبالدفاعيقومالذىالمحامى

التاريخيةالمصادرجميعإلىواستنادأهنانقررونحنالحصيد.عبدالسلطانعنالزائفةالنظرةهذه

الصحيحالحدعنالزائدةالرحمةصفةلعلبل،عندهصفةأبرزكانتالرحمةصفةأن،الموثوقة

السلطة.عنعزلهإلىالنهايةفيأدتوالئ،عندهضعفنقطةأبرزكانت

الدوامعلىي!دلكانالحميدعبدالسلطانأنيذكرونالمررخينإن:نقولأنويكفى

مدةإلىأوالمربدالسجنإلىالقتلةالمجرمينعلىحئالقضاةيصدرهالذىالإعدامحكم

قتلجريمةوقعتعندمافقطواحدةمرةإلآالاعدامحكمعلىصادقأنيصادفلموأقل،

بينهماحدثشجاربعدلهمنافسعلىالنارالخدمرؤساءأحدأطلقحيثالقصر،لط

فيأخذالذممطالإسلامشيختدخللولاالسجنإلىالاعدامحكمتبديلالسلطاننيةوكانت

له:قالإذ،نفسهالسلطانقصرفيالجريمةوقوعاطسبان

ايضآ-الشخصهذايعدملمإنولكنالواسعةرحمتكموأبحلأقذرالسلطانأيها"إنئ

البلد".)1(هذافىرادعاىهناكييقىلنفإفهشرعآ-الاعداميستحقوهو

"."بشكتاشميدانفيالشخصهذافيالإعدامحكمنفذوفعلآ

تصديقإلىالسلطانفيهااضطرأخرىحادثةهناكأنالتاريخيةالمصادربعضوتذكر

والديه.بقتلقاممجرمعلىالمحكمةمنالصادرالإعدامحكم

عامآعشرأربعةظرف"لط:مذكراتهلطيلدزقصرفيكاتبآعحلالذىبكرشيديقول

أشخاصبحقالمائةيجاوزماالاعدامأحكاممنصدرالقصرفيالكتابةوظيفةفيقضيتهاالتي

إلىأوالمؤبدالسجنإلىالأحكامهذهييدلكانالسلطانولكنإحرامية.!كوادثقاموا

("ل!كالم،7لهءكاط03.لأيا!!لة!ا،.284.6
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واحدةجريمةباستئناءالجريمةظروفحسبعامآعشرحمسةأوعامآعشرنلمدةسجن

السلطانقيامإن.وأمهأبيهبقتلقاموحشبحقوذلكالإعدامحكمعلىفيهاصادق

".)1(الأوراقخزينةنيحاليآالموجودةالوثائقنيمثبتدائمةبصورةالاعدامأحكامبتخفيف

يسنيمقنفيهايتحدىالأربعيناتأواسطفيمقالةيكتبنفسهالشخصهذاأنونرى

قبلمنأعدمأوقتلقدأقربائهمنقريبأىأوخالهأوعمهأوأباهأوجدهبأنيذكرأن

أحداستطاخإنالجميعأماموالخزىالعارلتححلمستعدبأفهوذكرالحميد،عبدالسلطان

.)2(معارضبلاالتحدىبقىولكن،قولهتكذبواحدةحادثةويذكر،تحديهيقابلأن

سنةوالترقىالاتحادجاعةمن(عدائهقبلمنكتبكتابمنايأسطربعضهناوننقل

قد"كانالقصر:فيجريمةحادثةعنوفاتهوتبيلعزلهمنبنواتتسعبعدأىم،1891

كانالأثناءهذهفيالاجراع!ت،)3(جميعوانتهتالجريمةهذهوقوععلىكاملأسبوعمر

كانأكا".."ندىمهاتامجريمةنتيجةالمعاملاتجيععطتفقدومرجهرجنيالقصر

لأنذلك؟القاتلسئعدمهل:يتساءلونفالجميعالقصر،فىلسانكلعلىالجريمةحديث

عدمعلىالآنيتجاسرفهل،الآنحئبالإعدامحكمأىأصدرقديكنلمالسلطان

عبرةيكونلكىالعادلالحكمتنفيذعدمعلىيجسروهل؟الإعدامحكمعلىالتصديق

.)؟("الجميعيرددهالذيالسوالهوهذاكانفيللآخرينمرثرة

واحدأىبماعداميقملمف!نه،الحكمنظامقلبإلىوالساعنالسياسيينلمعارضيهبالنسبةأما

وإما،عليهالنعمبإغداققلبهاستمالةإماالسياسيالمعارضتجاهيفعلهكانماوكل.)5"منهم

رفاهيةبكلليعيشعليهالمالإكداقمع،السابقالمسلكينفعلمإنأخرىبلدةإلىنفيه

عنحئعفاإنهبللا،حركاتهرصدمعولكنالمنفىذلكفيالتجوالفيحرأويكون

الحادثة.هذهتفصيلذكرعلىوسنأقيالمشهررة،القنبلةحادثةفيقتلهحاولالذىايلأرمئ

عنالتنازلفضلفإنهإسطبولإلىوسارتعليهالجي!شقطعاتبعضتمردتوعندما

("حىلمدلم"4"+كا!كوه.!م+ه3ح!الىهلمه*ه33+..+01كع+؟أممة!.288/4

ى)اىكا.!ء"كاهم.لألمهـا.ع3حأا!*لمه.286.3

المنهم.محاكمةإمماممصد+(

وعكرى(إصلاممحابحاله،نوريعثكمحررى:نرري،عصان.سىوجاجهخموصهحياتططئ،وثورثافيالحيدعبد)"(

.2/142،هـ7231لسطبرا،احمييمكلإ

الطائف.صليأخريناثينمعياضامدحتتتلاليهالمن!وكةالتهتملعذفيصاسساق!ى()
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القوةأضعافكانت-الىإسطبوللطالموجودةالعسكريةللقواتالسماحعلىالعريق

الجندتينعنعفاأنهكما،)1(أجلهمنالدماءب!راقةيسمحلابأنهقائلآبالقتال-المتمردة

هوالسلطانفعلهماوكلالقصر،حراسمنوكانايلدزتصرفيعليهالرصاصأطلقااللذين

إنهأىلهما)2(تقاعدممطراتبإكطاءمعبلدهماإلىوأرسلهماالجنديةسلكمنأخرجهماأنه

درجةإلىرحيمآقلبآيملككانأنذاك-اكثرهم-وماأعدائهتبلمنضدهاشيعمابخلاف

التاريخ.نيالحكامبيننظرهقل

والصطفةالحميدعبد

الثالمامحمودالسلطانعهدفىظهرتماأولالعثمانيةالدولةفيالمطبوعةالجرائدظهرت

عهدجحتالجرائدعددازدادثم.المسلمةغيرالأقلياتوأمالأفكاروتخدمبالفرنسيةوكانت

فيكبرأدورأتلعبالمحلاتوأصبحت.ومجلةحريدةحمسينمنممثرإلىالحميدعبدالسلطان

المسلمةكرالأتلياتبيدمعظمها-ظل-أوظلتولكنهاوالاجئماعية،والفكريةالسياسيةالحياة

كثرهالارتباطفيهمشكوكآشيئأ-المتأخرةالعهودفيسيا-لاللدولةولاؤهاوكانالدولةفي

دورآتلعبكانتوالمحلاتالجرائدهذهف!نلذلكإسطبول.فيوسفاراثاالأجنبيةبالدول

نظرةنلقىأنويكفى.تحصىلامشاكلفيالغارقةللدولةكئيرةمتاعبمقالاثاوتسببتخريميأ

الصحافة:حريةمنتستفيدكانتالئالجهاتلنرىنذاك6إسطبولفيالجرائدهذهعددعلى

عربيةجريدةاتركيةجريدة17

الآرمنيةباللغةجرائد9اليونانيةباللغةحرائد9

العبريةباللغةجريدتان2البلغاريةباللغةجرائد3

الانكليزيةباللغةجريدتان2الفرنسيةباللغةجرائد7

ايألمانيةباللغةجريدةا

لا"متفرنجين"أشخاصيايدىكانتمعظمهاإدارةف!نوالمسلمةالتركيةالجرائدوحئ

بانرج،مرتبطينكانوامنهمكثيرأأنكما،أعمىتقليدآالغرببتقليدإلأالخلاصيرون

وانظر:اد!2/2نورى،عثمانسلطئ،ودورنافيالحبد)1(عبد

كلثر"!،لريلأ3ء7+34".؟ا)3ولكه!ه!طط7ول13ة!،+!ء3،!ههم!43،،39طأحمه*ى-له.ولالحه+لمهكلهك!لأا.،!حول7،أ

اصا!هولا-6718.969.1ة"،2/المهالم!*9+!3"اع!كه53،ها91ا010+.!ههأه!كع376/44ةكا!!ه4!ه"لم*ها،4*ولح

*وو!له"هول،.03.1

946.صنررى،عنمانططنى،ود:رثافيالحيد*عد)2(
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الجريدةهذهالتزمتفقد،التركيةالصحافةتاريخفيالمشهورة"بصيرت"جريدةلنأخذفحثلآ

صاحبهاوذهبام87ا-ا087سنةالفرنسية-الألمانيةالحربنشوبعندايألمانجانب

.)1(المالمنكبرآومبلغأكاملةمطبعةأهداهالذممطبسماركوقابلام872عامبرلينإلى

الصحفهذهاكانتاالعهد:ذلكصحافةعننظيفالديننظامالتركيالمورخيقول

أناسأيدىفيوكانت.كلقالاثا،الناسوتثر،مخيفةدرجةإلىبالمسروليةالشعورعنبعيدة

أجنبيتينحكومتينأوبحكومةمرتبطآصحيفةكلصاحبوكان،الأخلاقوعلرممىجهلاء

110)3(سوءآأصكانالصحفوضعفإنأ2(الأخرىالولاياتأمام!ثبوهآ،ارتباطآ

حريةشعارتحت"المريض"الرجلجسمفيحمومهاتنفثالصحفهذهوكانت

وأصبحت،والتخريبللشرمصدرآكانت،وتوجيهضرمصدرتكونأنوبدل،الصحافة

الجراثد،هذهسياسةعلىتنعكسبينهافيماومشاكلهاومنازعاقاايأوروبيةالدولمنافسات

معإنكلترةمنافسةأدتفمئلآ.الدولهذهأمامحرحةمواقفدطالعثحانيةالدولةوتضع

روسياسفيروعلىروسياعلىعنيفهجومالانجليزيةباللغةالناطقةالجريدةقيامإلىروسيا

عهدفيروسياوبينالعثمانيةالدولةبينسياسيةأزمةتحدثكادتحئإسطبول،في

هذهوكانت،الجريدةتلكب!كلاقأمرهإصدارإلىبالسلطانحدامماالعز-فى،عبدالسلطان

العثمانية.الدولةدطالصحافةتاريخفيتغلقالئالأولىالجريدة

لاللهدممعولآوكونها،الصحفلهذهالبعيدةالمرامىالحميدعبدالسلطانأدركوقد

الجرائدووضعاأه(ا"الاستقبالوجريدة"الوتتاا)4"كجريدةبعضهابإغلاقفأمرللبناء

ينافىماوحذفالمقالاتبتدقيقالمعارفوزارةوأمر،الدولةرقابةتحتالأخرىوالمجلات

مثلالكلحاتبعضاستعمالحرمانهالاتحاديونعنهأضاعوقدمنها.والأخلاقالآداب

جميعأنوالحقيقةراول()5مثلالكيماويةالرموزوبعض"المريضو"الرحلو"الأخ""يلدز"

،1)4،ك!لم!4+424"كاهملم+كاال!ءكالم+ها?لماءلم.3لأ.ك!.5+عم4ءعاوله!اطا642.6.

)!نول.الملامةخارجالمرحودةالمحافةأى)2(

3)ولكهلم!+كالم!لاكاهكالألميكل41ء7،+،ءلما?ا،3ءلم*.*.ع+محم4ءعا+ه8الأ.642.9.

فؤىإصدارسوى!تلزملااللطانخلعأنفيهاذكرتمقالةفكتتدكصعيد)دارةتحت!تالئالجر!دةهد.تحرأت)"(

الاصلام.ضيخمنكطة

طص19لالقاسدلايزامناللطادنيةصدررضكوكهيخهاالدىالحريدة،هذهرمقالة!د+يخ!ا+كاخاككضاءكت).(

اسدره.الدى
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كلمةكانتاستعمالهاحرمالئالوحيدةوالكلحة،الصحةمنلهاأساسلاالشائعاتهذه

علىصارمةرتابةوضعوإنماالداخليةالصحفبرقابةالسلطانيكمفولم"أرمنستان"،

والقناكلالسفراءفكان،الخارجمنالعثمانيةالممالكإلىالمرسلةالأجنبيةوالجراثدالمجلات

منبعضهامنعواقتراحالأجنبيةالصحفعندائمةتقاريربتقد!يمالسلطانمنمكلفين

الآخر.بعضهامنمعينةواعدادنسخدخولومنعالعثسانية،الممالكإلىالدخول

والعدالةالحمهدعبد

عبدالسلطانيكنلمالمرظفينمنطائفةهناكاكانتا:مذكراتهفيباشا)1(تحسينيقول

ئعرضأحماؤهمكانتفعندما،"القضاةاالحكامطائفةوهم،تعيينهمفيأبدآيتدخلالحميد

عرضباشاالرحمنعبدالعدلوزيرإنحئتردد،دونتعيينهمعلىيوافقكانفإنهعليه

المنصبلذلكالمرشحبنفسهيختارلكىقاضمنصبلشغلالمرشحينبأحماءقائمةمرةعليه

لهيقدموأنيختارأنهرعليهإنقائلآ:الوز-سمذكرةأعادالححيدعبدالسلطانولكن

الدولةتاريخفيبارزئينشخصيتينالسلطاناختاروقد"،)2(لذلكأهلآيراهالذىالمرشح

العدلية"الأحكامامجلة2صاحبباشاجودتأحدهما،العدلوزارةمنصبلشغلالعشانية

تقديرآفرنساتمنحهاأنيمكنجائزةأكبروهي+هلاومحأ(.!)53*جائزةعلىاطائز

عبدهووالثافيالخلفاء"،و"تواريخايلأنبياء"اقصصومؤلفشخص،لآىالعلميةللجهود

والقوية.النزيهةوشخصيتهبشهرتهالأوليدافيكانالذىباشاالرحمن

شجاعته

وأالاغتيالمندائمخوففييعيثىكانوأنهالحميدعبدالسلطانجبنعنالكثرقيل

حركاتلرصد،مكانكلفيوالجواسيسالعيونبنشراهتمفقدلذلكضده،الانقلاب

أعدائه.

نوردأنويكفىتمامآ.الحكمهذاعكسإلىيتوصلالحميدعبدالسلطانلحياةوالمدقق

حأشه:ورباطةشحاعتهمدىتبينانتاريخيتينحادثتينهنا

وعىالحيدعبدللطادعن6لهمذكرمحبصنرات،عرعلىتزررلمدةكلدزقصرفيالكمابرثيىمنمبلاضاتحينضغل)1(

كلدز".+زكرياتسرانا؟03ت:سرهايلدزقدسنابة

)2(لالممم!.!ول.ل!91،.."!اء*كلة.4.25دلأ
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الكبرالزلزالحادثة.ا

.ام1/7/498اهـ-3125محرم6

الكبير""الزلزالاسمتحتالتركىالتاريخنيسجلالذىالزلزاللهذاوصفآلننقلأولآ:

:يقولدانشماند،حامىالتركىالمؤرخمن

واحدةدقيقةاستمروالذكطالشمالإلىالجنوبمنمتوجهآكانالذىالهائلالزلزالهذا"إن

قد-للزلزالالئافياليومفيالصاثرةنسختهافي"الحقيقة"ترجانجريدةذكرت-كماتقريمآ

الشرطةومراكزوالمدارسوالمنائرالجرامعمنكئيرتهدمفقد،كبيرةوتخريياتتلفإلىأدى

كنيرةبناياتأصبحتكما،والبيوتوالدكاكين)1(والخاناتالرحميةوالمبالقالموانئوأرصفة

الحكومة.قبلمنهدمتفقدلذلكالناسلحىوخطرةللسقوطمعرضة

منطقةفيفمثلآايأنقاض،تحتبقواالذينهمالحادثةهذهلطماتواالذينمعظموكان

المارةبعضماتكما،ابتدائيةمدرسةطلابمنايأطفالمنحمسةقتلا!"سراجخانة"

إلىمباشرةنقلواوقد،القتلىعددمن!مرالجرحىعددوكانحدار.عليهمسقطعندما

البلديةورئاسةالداخليةوزارة-ياؤيىه-بوساطةفورآالسلطانوكلف.للعلاجالمستشفيات

للغحيثالتبرعاتبحمعسجلوبفتحالفوريةوالمساعدةالمعونةب!بداءالصحةورئاسة

جمادىمن92حئ)أى!مآعشروتسعةأشهرحمسةفيالتبرعاتمنجمعمامجموع

بأنعلمآ،عثمانيةذهبيةليرة82874ايأول(كانون28الجمعةليومالمصادفالآخر

الححيد".)2(عبدالسلطانقبلمندفعالمبلغهذامنعظم19القسم

:فيقولحامدالحقعبدالمعروفالتركىالشاعروهو،الزلزالهذاأخرشاهدويصف

واقتربت31(ا"بشكتالقاالباخرةاجتازتأنوبعدالحيرية"،"الشركةباخرةعلىأنذاك"كنت

والسقوفتتهدمالبيوتكانتعقولنا(..يفقدناأنكادغريمآمنظرأفجأةرأيناالجسر،من

.الزلزالإنه:أحدهمصاحوأخيرآالآمر،ماندرىنكنلم...وتتحطمثوىوالمنائرتنهار

".)4(قامتقدالقيامةبأنحسبنالرجةإلىعنيفآالزلزالكان.المسألةلناتوضحتذلكعند

المهنئيناستقبالصالوندطحالسآيلدزقصرفيالحميدعبدالسلطانكاناليومذلكفي

ألداك.كفادلىتشلكاتالئإلاكاتوهي:حارحمع)1(

21(!لا"كا)اهكهيهمء*لم4!3+"/3ح!*هءلىهلملم1،32.ول.!ممةأأ!!ع133/4.

فةامطفة..كيها(+ البفور.علىمر.!رللطس.

)4،لمىول+ه؟!+،*ش!.مم!ا9!لةن3ياع.1133.
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والرزراءالضباطكباروحولهالسفراءمنالمهنئينيستقبلأطنانعدةتزن"ثريا"تحتبالعيد

كلالفوضىوعتيتراكضون3!الناوبدأالعنيفالزلزالوقعوفجأة...الدولةورجال

أحذيتهمبأعقابالزجاجيكسرونالقريمةالنوافذإلىتراكضواالضباطإنحئ.مكان

تزنالئالسقففيالمعلقةالكبرة"الثريا"وبدأت،الحديقةإكبأنفسهمئلقوالكىالعسكرية

الساعة.كبندولوعنفبقوةتتأرجحأطنانعدة

بقىبلمكانهمنيتحركولميقملمإذلأعصابهالمتمالكالوحيدالشخصالسلطانكان

.الكرمالقرآنمنأياتبعضبتلاوةشفتاهتتحركالمسلمنبخليفةاللائقالرقاروقورأهادئآ

الموتوواجهواالحروبخاضوا-الذ-شالضباطمعهيتمالكلمالذكطالهاثلالمشهدهذا

وأالسلطانيهزأنيستطعلم،بأنفسهمللنجاةللهربفاستسلسواأنفسهمضبطمنفيها-

عجيب.جأنقوبرباطةثابتةبأعصابواجههبلأعصابهيفقده

القنبلةحادثة2.

منكغم08بوضعوذلك،السلطانلاغتيالمحاولةحدثتام7121/509في

يصلىكانالذممطالجامعفناءفىأوقفتمركبةفيالحديدقطعمنكغم02معالمتفجرات

منالسلطانفيهيخرجالذكطالوقتفيتنفجربحيثالقنبلةووتتت،الجمعأيامالسلطانفيه

محدثةالمسجدفيبعدوالسلطانالقنبلةفانفجرتقليازالخروجفيالسلطانتأخروقدانجامع.

شخصأ26الانفجارهذافيفتلأقصاها،إلىإسطنبولأقصىمنصداهترددهائلآدويآ

فيهسادالذىالرهيبالموقفهذافى.الخيولمنالعشرتيقاربماونفقت58وجرح

بقىبأنفسهمالنجاةرريدونوهلعأخوفآوالناسوالجنودالضباطوتراكضوالمرجالهرج

بنفسهقادهاحيثعربتهإلىايأوامر-بعضأصدرأن-بعدمشىثموساكنآ،هادئآالسلطان

له.الناسهتافبين

فيالواردالبنديطقلنالحميدعبدالسلطانبأنالأرمنأيقنبعدماالمحاولةهذهجرت

والموسساتالامتيازاتحولعليها-التوقيععلىالسلطاناضطر-الئ11"برلينمعاهدة

مستقلذاقيحكملثأسيسالعثمانيةالدولةمنالكبرىالأوروبيةالدولطلبتهاالئالضرورية

معبالتعاونالفرصاقتناصالأرمنحاول.العثمانيةالدولةفيأقليةكانواأفممعللأرمن

منوعدأممطاقتطاعمنبدورههويش!الذ!هرتزلتيودوررأسهاوعلىالصهيونيةانجهات
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بالشرح"سنتناولفيها.الأراضىوشراءفلسطينإلىبالهجرةلليهودالسماححولالسلطان

".قليلبعدالصهيونيةالحركةمنالسلطانومرقفايأرمنيةالقضية

نسفأى،العثمانيةالحكومةمقرنسفثمأولآالسلطاناغتيالهىالأرمنخطةكانت

إسطنبولفيالأوروبيةالدولبعضوسفاراتالعثمافيوالبنكغلطةوحسرالعاليالباب

الأوروبية.الدوللتدخلالمجاللفسحفيهاكبيرةفوضىلإشاعة

منظمةمنأرمنيآا-ا"صوفيامدينةلطتفاصيلهاوضعت-الىالمحاولةالذهالقائمكان

المعروفالصهيولماالزعيممعبالاتفاق"ميكاليان"كريستوفراحمهباكومن"طشناق"

مختصبلجيكىفوضوىمعبالاتصالالعمليةلتنفيذكريستوفرقامحيث"هرتزل"تيودور

المتفجراتفيهاوضعتالئالعربةصنعتوقد".جوريس"أدوارداحمهالموقوتةالقنابلبصنع

متفرقة.أماكنومنقطعةقطعةإسطبولإلىأجزاؤهاوأدخلتاظارج،في

المحكمةفياعترفوقداعوانهبعضوعلى"جوريس"أدواردعلىالقبضتمالحادثةوبعد

أنهومع.بالاعدامعليهوحكم.العمليةهذهقامبأنهأيضاالبلجيكىالسفرحضرهاالتي

بإخراجهوأمرعنهعفافقدلما""الظاالسلطانأما.يفلحلمأنهإلاسجنهفيالانتحارحاول

أحد.)1(علىالاعدامعقوبةتوقيعلطورغبيكنلملأنهاطدود،خارج

عنبعيدآأكنلم11:فيقولالحادئةهذهمذكراتهلط"وودسهنرممط"الأميراليصف

رجلىتحتايأرضواهتزت،مدافععدةكصوتدوىفرقعالأثناءهذهفي..السلطان

منالعديدشاهدتوفجأة،السلطانجألقرباطةمنذهلتب،الإطاحةتريدوكأفا

حسبت،وأياديهموجوههممنتنزفوالدماءيلدزجامعداخلهرولواالذينالأشخاص

الذيالجامعفناءإلىنظرتعندماولكنئ،السلطانعلىألقتتيدويةقنبلةأنوهلةيأول

دمرتهاحربساحةكأنهالفناءكان،الدهشةمنارتعشت،عليهنظرهيركزالسلطانكان

ممزقشرتمزقتالئوالعرباتالآخشابوتطعالخيولأجسادتناثرتفهناك،المدافع

يحاولجاويشآلاحظتمتر-شئعدوعلى...حياةدونالراقدةالمساكينالسائسينوأجساد

المثظايا.ب!حدى!ريعأخركبيرضابطجسدتغطية

السيوفوبأيديهمالحادثةمكانإلىالفرسانمنكوكبةأسرعتحئالدوممطحمعإنوما

(1)ظلم/احا!!+3ء3ييه4كا!3.323++أ!ال!س32!"+،اكلا!هأ46-بم!اءلمغءلمء!لم4اكه!لملما؟لأ"ء+*لم4،ا"،كايلمكاا،+كاهم.ثا!؟ا+ثه

اء،ا+احك!.،11-2417!"كاتنالم+ها*95الم3"3اا"3!لمه+هره،ادا01101!.94،لهـ!4"ء*؟أ!له
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عرفقليلوبعد.بالرجوعالسلطانإشارةأمرهاتلقىعندماراجعةقفلتولكنها،المشهرة

وأجانب،-أتراكآأنفسهميتصالكوا-فلم،معافىسلييمالسلطانبأنوعسكريينمدنيينالجميع

عبدوانشغل"السلطانعالق،السلطان"عاشبالهتافوبدؤواالفرحمن-وعسكريينمدنيين

هدوءبكلعربتهإلىتوجهثمالضباطكبارلبعضالأوامرلإعطاءدقيقتينأودقيقةمدةالحميد

تركوهكذاالهدوء.كايةفيوجههتقاطيعوكانت،بنفسهقادهافإنهوكعادتهجألق،ورباطة

بسببالمتفرجينمنكثيرجرحكحا،)1(المتفرجاتإحدىوأصيبتالقصر.إلىوذهبالجامع

المخصصالمكانأمامحصانفخذوسقط.الحادثمكانفيالموجودةالخيولعظامتناثر

وتحطمانجامع،أعلىفيكبيرةفتحاتوفتحتالقصر،برجساعةزجاجتحطمكماللسفراء

كبير".)2(بشكلالمسجدداخلتضرركماالكنيرفى،جرحإلىأدىممانوافذهزجاج

لا؟آنذاكالسلطاطشعراماذا1ا!دثة:شرحبعدمذكرأنهفيباشاتحس!نال!ظبرئيسيقرل

او...خارقةشجاعةأبدىبأنهالانكارأحديستطبعلاولكن،السؤالهذاعلىالإحابةأستطيع

عربتهمنلتربزعندما؟.هناكماذا:بسوالواكتفى،الخوفأو،الانفعالأنراعمننرخاىيفهر

ا".+(تخافوالا..اتخافوا"لاالجهررى:بصرتههمهتفوالهلعالاضطرابور(ى

فيها:قالالسلطاننجاة.كلناسبةقصيدةشوقىأحمدالشعراءأصرنظموقد

نجاةالحنيفللديننجاتكفإنماالمومنين،أميرهنيئآ

وحياةهاإبقاءبقاؤكوأمة،والكتابلطه،هنيئآ

أذاةإليهترقىالذيفلستوموثقآعهدآالأقدارعلىأخذت

الرمياتأعدائهإلىتجزهوثوبهالنىئمردفييكوقن

عزفاتهاتفأويسعى،إليكلربهشكرآالبيتيسيريكاد

الحمطتالتوبةراحوتبسطخ!ثتعآالمساجدالصفحوتستوهب

عداةللصلاةشرعصابةصلاتهمعندالغدرهئمرمتهم

؟جفاةالحنانذىعيسىأتباعوصحابهمنهمعيسىتبرأ

.ممراسيمأنذاكيمىكانماأىالحمحةملاةمرابممنها!ث!اهدودوللفراء،وللأحافللزواركصصةأعبهةهاككانت)1(

11.!!!صلاملك

ى)!يل72حمعل/ء73ا3كا!شيما!31ول!2ولراول191،7-ايو

31،"كاح!لأ،لم،لم+كاي"ه/"+كا!،/دا،هلمه+ه3،ئ!.ا،!ع+أأ!ن34/4.لأ
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وشكاةلهمدعوىكذبتلقددولةيعادونلادينأ،يعادون

ئبات؟العالمينلقلوبوماثابتآالهولتلتقىفرادبأممط

الجظت)1(تسكنحئوقاركرادحا،الأرضحولكمنزلزلتإذا

الطمةوالمرافقالحلهمومؤسساتالحميدعبد

التيالعثمانيةالدولةجسدفيجديدةعلميةحياةيمعثأنالحميدعبدالسلطانحاول

فيحاليآالمرجودةالعلياوالدراساتوالمعاهدالكلياتمعظمفأسمىفيهاالجهلعهدطال

نقولماعلىللتدليلويكفي.العثمانيةالدولةفيوالمعرفةالعلمراثدمجقيعذإنهأىتركيا،

فضللهوكانقواعدهاوأرصىأسسهااليئوالمعاهدالكلياتعلىصيعةنظرةنلقىأن

:مرةلأولإنسثائها

والمعاهد:الكلماتأ(

الطب.كلية2..الهندسةجامعة.ا

.الآدابكلية.4.العلومكلية3.

السياسية.العلومكلية6..الحقوقكلية.ه

.التجارةكلية8..الجميلةالفنونا!ثىكلية70

.والغاباتالمعادنمعهد.ا..والبيطرةالزراعةكلية.9

.اللغاتمعهدا.2.العاليالمعلمينمعهد.ا1

واننوية:ايوسطةالمدارسب(

(.وعسكرية)مدنيةمحافظةكلفي)الثانويهمالاعداديةالمدارس10

قضاء.كللطمتوسطةمدارس2.

.وللبناتللبنينالصناعةمدارس3.

وللحعلمات.للمعلمينمدارس-4

والبكم.للصممدارس.ه

تحصى.ولاتعدلافهىأنشأهاالىالابتدائيةالمدارسأما

لأنفيها،مهمفراغ.كللءقامتالئالمدارسلهذهماسةحاجةفيالعثمانيةالدولةكانت

.21199-،ضوتى،لأحمد*الونجات)1(
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أهمومن،الحضارةركبلطتأخرهاأسباباهممنكانفيهاالعلمىوالتأخرالجهلانتشار

منلزادمنهاتعافيالعثمانيةالدولةكانتالتيالشديدةالماليةالضائقةولولاضعفها.أسباب

.عديدةمدارسبئهذامعولكنه،مضاعفةأضعافاالمدارسهذهأكداد

الطلابعقائدعلىالمحافظةوهوبناهاالئالمدارسكثرةفيمهمأخرسببهناككالظ

كثرتقدكانت..اغ.والإنجليزيةوالفرنسيةمنهاايأمريكيةالتبشريةالمدارسلأن،المسلمين

الاسلامى.الد-كأفيدروسالهمتعطىولا،الغربىالنمطعلىطلابهابتربيةتقوموكانت

الاسلامية.وتقاليدهمثقافتهمعنالبعيدةالغربيةبالصبغةاصطغواوقدفيهاالطلابفينشأ

وتأسيس:ببناءقيامهإلىإضافةهذا

.المكتبات10

المتاحف.20

مثلآ".الحميدية"ماءالماءإسالةتأسيسات3.

.والبرقالبريدمكاتب.4

جسور.،طرق،حديديةسكك.ه

.للعجزةدار.6

وسلانيك.يروت،،إسطنبول:فيالترامواىخطوط7.

عواملأهممنالقلاعهذهكانت".قلعة"جناقفيسيحالا:الحربيةالقلاعتقوية8.

.م1591سنةالأولىالعالميةالحربفيأعدائهموجهفيالعثمانيةالقواتصمودنجاح

.مستشفيات9.

العامة.النفوسدور.أ.

والصناعية.والزراعيةالتجاريةالغرف110

للشحعومصنعللغازومصنعللورقومصنعللفخارمصنعتأسيس.ا2

"هركه".فيالقماشىمصنعتوسيع.13

"غلطة"ومرفأإسطبوللطباشاحيدرومرفأ"صاكز"،ومرفأبرروتمرفأبناءأ.4

وطوالانة.

11.ا.كوجوكسدبناء.51

128

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


العثمانية.الضمانشركةتأسيس.ا6

"أركلى".فيالفحممنجمبتشغيلقام.ا7

خدماتها.وتؤدىمرجودةتزالولاإسطبول،فيباشاحيدردطالقطارمحطةبئ.18

بنغازىمدينةفيالتلغرافخطأنشأكما.المنورةالمدينةحئالتلغرافخطوطمد.ا9

ليبيا.في

.للحجاجمئفيللصياهشبكةأسس020

الدولة.دوائرلاسئعمالاتوبناياتالمكرمةمكةفيالقا،عبئ2.أ

شرافيتعدالئالحديديةالسككخطوطناحيةمنجدافقيرةالعثمانيةالدولةكانت22.

الناحيةولطوالاجتماعيةوالاقتصاديةالتجاريةالحياةفيمهمادوراتلعبوالئفيهاالحياة

فيهاوتنفثببعضهاالدولةفيالشاسعةوالمناطقالمدننحتلفتربطكانتلأفاأيضاالعسكرية

كلفةبأقلالجنودوتنقل،كبرةوبكمياتالآسعاربأقلالبضاثعوتنقلوالحركةالحياة

فيكانتالعثمانيةالدولةأنمعطائلةمبالغيتطلبكانالحطوطهذهمدولكن.وبسرعة

فعند.عديدةسككخطوط.كلدالسلطانقامهذاكلومعبالدرون.ومثقلةشديدماليضيق

إلىالمجموعهذا-فىيدأنفاستطاعاكم003يملغالخطوطهذهمجموعكانللحكماستلامه

أضعافه.أربعةيقاربماإلىأكماكم،0545

والآسيوىالأوروبماالقسحينبينيوصلجسرلبناءالهندسيةالخططبتهيئةأوعز23.

الأمريكىالمهندسكماكلفوأوروبا.أسياقارةبينروصلجسرأىإسطبول،لمدينة

فيالبسفورمضيقمياهتحتنفقحفرمشروعبتهيئةول!3(4!عق)!5إ.ستروم""فردريك

وايأوروبماالآسيوىإسطنبولقسميلربطإسطنبولفيأسكدار"-بورنو"سرائمنطقة

61إلىيستندالنفقوكانالجرئالمشروعهذاخرائطالأمريكىالمهندسهيأوقدببعضهما.

المشروعهذابتنفيذوتركيةيابانيةشركاتتقوم)حاليا.حديديةسكةخطفيهويمرعمودا

الحميد.عبدالسلطانعهدأواخرفيالمشروعهذاكان02(.95عاملطسيكملالذى

التيالعامةالمرافقعددبلغوقد.)1(المشروعفتوقفالسلطانعزلالمشروعبدءقبلولكن

1552..اغ(الدولةودوائروالمصانعوالمستشفيات)كالمدارسالحميدعبدالسلطانبناها

(11!ء"لمجءلم3ءلمافى،ممالم!ا+وللأ+ج)4"كلاكاهمايهمكاا++!،05!لم!ط.لااا+حكة142.3.
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قطعةمليونوسبعيناثنينمنكثرأممط.ذهبيةقطعة91207278مبلغعليهاصرفبناية

الاعتمار.)1(بنظرأنذاكالذهبيةللقطعةالكبيرةالشرائيةالقوةأخذناإذاكبيرمبلغوهوذهبية

كرضآالسلطانإليهأرسلعهدهفيا-8473191"أديسون"المخترعصيتذاعوعندما

التيالتسهيلاتكلمعهناكواختراعاتهبحوثهوإجراءفيهاوالاستقرارإسطنبولإكبالمجىء

اعتذر"أديسون"ولكن،وطنهفيمبالغمنعليهيحصلكانماأضعافأربعةدفعمعيرغبها

وطنه.فيالبقاءوفضلالسلطانطلبإجابةعن

والجيشالحميدعبد

وسدالجيشئقويةبضرورةالتركية-الروسيةالحرببعدالحميدعبدالسطانشعر

دفعتالعثحانيةالدولةلأن،للحربالحديثةالأصولالضباطوتعليمتسليحهوزيادةحاجاثه

منلالها،مستعدةتكونأندوندفعآوأنصارهباشامدحتقبلمنالحربتلكإلى

السلطانأنومع.الماديةالناحيةمنولاالتموينطرقتأمينناحيةمنولاالعسكريةالناحية

نأرأىأنهإلامرافقهاتجديدإلىتحتاجواسعةودولةبالديونمثقلآإرثآورثالحميدعبد

الدولةصيانةيمكنلالأنه،الدولةخزينةالأمرهذاأرهقوإنالجيشتقويةالضرورىمن

سياسةاتبعلذا.القانونيةبالحججوليسقو!بحيشإلاالأوروبيةالدولأطحاعمنوحفظها

الجنودتدريبوإلىالجيشتقويةإلىالدولةإمكانياتمنكبيرآجزخووجهتقشفيةاتتصادية

شديد:بايجازالموضوعهذاسنتناوللذا،المجاللضيقحناالتفصيلنستطيعولا.والضباط

.الأفواجومنالطوابيرمنوحداتعنعبارةروسيامعالحربدخلالذيالجيشكان

التركية-الروسيةالحربفيالمشتركينتعدادكان)إذقليلآيكنلمالجنودعددأنومع

بينما)2(جدأ.قليلآكانالضباطعددأنإلا(.متدربجندممطالف015منهمألفآ287

قد(الروسىبالجيشالتحقااللذينوالصربيالرومانيالجي!ق)معالروسىالجيشتعدادكان

بكثير.جندىمليوننصفتجاوز

مقترحاتهاوتقدبمالجيشنواقصبدراسةقامتعسكريةلجنةالحميدكبدالسلطانألف

يأقي:طاالسلطانتامالمقترحاتهذهضوءوعلى.نواقصهوسدالجي!قتحديثلكيفية

)1،!ء؟لمء3ءلمءلم3كا+!،لماء+ثعلأ4-،!4؟"لم)*/45.هـ.*كاثم!!ل!لة)31+،محة.237.3

يلفة:حر!يىإلكيريضابطمذكراتمحالىلطحاءماحى)"(حذا

احغح+!اعول"4!لاكمهتمعهلاكآ!ف!+ا)ثأ،م!أا!4ول+حا!أ!+،..!07\!لاولهح!يعول،ءول+3،.4")7لعث!.،كلعا!له،14فى3.لأ.3.23-
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العثصانية.المعاملفيوالبنادقالمدافعصنعبتشجيعقاما-

المواقعهذهولولا.قلعةوجناقإسطنبولمضا!فيالحساسةالمواقعبتحصين2-قام

الحربفيالمشهورةقلعةجناقمعركةفيالنصراحرازالعئحافيالجيشاستطاعلماالحصينة

وحلفائه.البريطافيالجيشضدالآولىالعالمية

أصبحعهدهوفي.الفرقأساسوعلىوكبيرةحديثةوحداتإلىالجيشبتقسيمقام3-

القلاعمحافظةوحداتومنوالرديفالاحتياطجيشمعالأصلىالجيشعنعبارةالجيش

.والحصون

الأوروبيةالبلدانإلىوالضباطالعسكريةالمدارسطلابمنكبيرةأعدادبارسالقام4-

النقصبذلكفسد،الحروبقيادةدطالحديثةايأصولعلىللتدريبألمانيا"إلى"لاسيحا

الكفرئين.الضباطأعدادالكبيرفي

فرقة.مستوىلطوجعلهالمدفعيةبصنفاحتم5-

احتياطوفرقتيناصليتينفرقتينمنجيشكلويتألفجيوشسبعةعهلهنيهناككانت6-

منهماكلكانوالرابعالثالثالجيشبأنعلمآ.مدفعيةوفرقةفرسانوفرقة.للحراسةوفرتتين

وأصبح.مستقلةفرقةالغربوطرابلسالحجازمنكلفيشكلتكما.إضافيةفرقةيملك

هوالفرسانكلتفرق7ومشاةفرقة94الحربإلىالدخولحالةفييملكالعثمافيالجيش

مدفعية.وطابورمدفعيةأفواج3والفرسانمنمستقلةأفواج3معمدفعيةفرق

أفىإذالعاليةكفاءتهاليونانمعالحربفيمنهقسمالضتركالذكلماالجيشهذاأظهروقد

وشتته.اليونافيالجيشدمرحيثفقطواحدشهرظرفوفيخاطفبشكلالحرب

هذافرفععبدالعزفىالسلطانعضهعهدمنحربيةسفينة93الحميدعبدالسلطانتسلم7-

ومنكبير-فىطوربيدفىألمانيامنواشترى.مساعدةسفينة97وحربيةسفينة85إلىالعدد

طوربيد.زوارقستةوإنكلترةفرنسا
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السفنهذهفاضطرتفرنسا،معيةالحطمعاهدةأمضىقدكانتونسواليولكنتونمى،

المعاهدةبتللثالاعترافوبعدمفرنسا،علىبالاحتجاجالعاليالبابواكتفى.الرجوعإلى

الدولي.للقانونمغايرةأنهاأساسعلى

لليوناناوداردلما!ساءعطإ

.م2/7/1881هـ-ا892شعبان4

وقضاء"تساليا"محافظةإعطاءعلىتنصبرلينمعاهدةمنوالعشرونالرابعةالمادةكانت

الدولتين.بينالحدودتصحيحعندلليونانناردا"بالتركية31رتا:

برلين،معاهدةوفقراتبنودتطبيقيهملأنحاولالحميدعبدالسلطانأنالمعلوممن

الدولةصالحفيتكنلمالتيالفقراتهذهتطبيقتجميدفيغرضهيحققأنفعلأواستطاع

أخلالئالفقرةومنها،المعاهدةفيأخرىلفقراتبالنسبةذلكيستطعلمأنهغيرالعئمانية،

يرلمالمستمر،وضغطهاالكبرىالدولإصرارأمامأنهغيرسنواتثلاثتقاربلمدةتطيقها

نأترىكانتاليونانأنعلمآ،لليونانالمناطقهذهسلمتحيثالفقرةهذهتطيقمنبدآ

استطاعالسلطانأنغيرأيضآ.بكاملهاإليها"يانيا"ولايةضمدطالحقتعطيهابرلينمعاهدة

.شاقجهدبعدالولايةهذهالاحتفاظ

يلدزومحكمةباشامدحت

شخص!ته

تقؤمولم،الصحيحموضعهافيتوضعلمالئالتاريخيةالشخصياتمنباضامدحت

الطغيانضدومناضلللحريةكبطلالناسإلىوقذم،كبيرةهالةأحيطإذ،السليمالتقويم

حمعةأنزلتاليالقرىفإنوهكذاالححيد،عبدالسلطانضحايامنوضحية،والظلم

السماء.إلىباشامدحتحمعةترفعأناستطاعت،الحضيضإلىالسلطان

تركواليأفيهاعملولايةكلففىالنحاح،كلناححآواليآباشامدحتكانلقدنعم،

هذافيوفضلهسبقهينكرأنأحدحقمنوليسكثيرد،إصلاحاتفيهاوعمل،جيدةأثارآ

المضمار.
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ادابحالفصلى

عشواكسعالقرننهايةحتىبرلينمؤتمرمنالعثمانيةالدولة

تونسعلىتستولممافرنسا

ام881مارس12اهـا892الآخرةجمادىمن12

ووضعها،منهكةكانتام087سنةالأاهانمعحرلهامنخاسرةفرنساخرجتأنبعد

موتعهااسترجاعوتحاولنفسها،تلململكىسنواتلعشراحتاجتفقدلذاضعيفآ.الدوقي

منالستار-وراء-منضمنيةموافقةلأخذلهاطيبةفرصةبرلينمؤتمروكان،السابقالدوقي

أملاكمنحصةأيضآهىتقتطحلكىإنكلترة،سيمالاالمؤتمر،فيالمشتركةالدولبعض

.الأخرىالدولفعلتكماالعثمانيةالدولة

إرسالإلىسارعتفإنهالذاالخفاء.فيالدولمنإليهاالمهداةالحصةهىتونسوكانت

أهـ-892الأولىجادىمن24فيتونسإلىالجزائرمنجنودهامنألفا23

قدكانت"اليئالجزائريةالأراضىدخلتالتونسيةالقبائلبعضأنمدعيةأم88114124

بالبواخرجندىألافنمانيةأرسلتكماإذن،دونأم"أهـ/246083سنةاحتلتها

هذهوتقدمت،الساحلية"بنزرت"مدينةلطأنزلواحيث"طولون"مدينةمنالحربية

توذ-!،مدينةمنبسرعةواقترب!،صغيرةقواتإلأطريقهافيتجدتكنلمالتي،الجيوش

.والمساعدةالعونيطلبالعاليالبابإكباشا"صادق"محمدتونسواليفأبرق

المدمرةالآثارلأنذلكفرنسا،علىالحربيعلنأنالعاليالبابعلىالسهلمنيكنلم

بعدسيما-لاالعثمانيةالدولةاقتصادوكان،باقيةتزاللاكانت-التركيةالروسيةللحرب

البابفيوالمشاوراتالمباحثاتطالتلذاسئ،وضعفي-الحرببتعويضاتأرهقتأن

وزجهالفرنسا،منافسةكانتادتيإيطاليااستغلالفيالسلطانوفكريلدز،قصروفيالعالي

إلىمتوجهة"كريت"جزيرةمنعثمانيةحربيةبواخرثلاثتحركتلذا.القضيةهذهفي
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حئأوالجيد،الطرازمنسياسةورجل،دولةرجلباشامدحتكانهلولكن

ب"نعم"االسؤالهذاعلىالإجابةيستيملالتاريخهالمدقق؟المتوسط

دمشق:علىواليآكانعندماالتقاهالذىباشامدحتيصفوهو"،بلنت"ولفرديقول

أثناءفيأجدولممختالآ،فخورأكانأنهسوى،مظهرهفيشىءبأىممتازآيكن"لم

".)ا"أفكارهلطعحقأكهماوإصلاحهاتركياتجديدموضوعفيمعهمحادثئ

وهىرهيبةكارثةإلى-نظره-بقصرالعثمانيةالدولةدفعأنهكيفشرحناوأنسبقوقد

جدآ.باهظآممنآالعثمانيةالدولةكلفتالى،التركية-الروسيةالحرب

الدولةسيحمىإعلانهأنواعتقادهالدستور،حولالسطحيةنظرتهشرحناأنسبقكعا

فيتهمهاتكنلمالدولهذهأنناسيآ،الداخليةشرونهافيالأجنبيةالدولتدخلمنالعثمانية

وبحقشعوها،بحقترتكبكانتنفسهاهىلأنها،الأقلياتشؤونولاالاصلاحاتالحقيقة

التيالمظالممنأتلالأحوالمنحالبأىتكنلم،كثيرةمظالمتستع!رهااليالشعوب

بعضفياه!بقاالنيابماالشكلأنيجهلكانأنهكماالعئمانية.الدولةفيوقوعهاتذكر

كانتالئالعثمانيةالدولةصالحفيتطيقهيكونلنأنذاك-كلها-وليسالأوروبيةالدول

الظروفتلكفىولاسيماوالمذاهبوالأديانوالعناصرالقومياتعشراتمنتتألف

الذىالاتصالهذا،حياتهطوالبإنكلترةالمريباتصالهعنالطرفغضضناإذاهذا.الحرجة

مسألةففىأسرارها؟أدقونيالعثمانيةالدولةضؤونأدقنيمعهاالتشاورحدإلىوصل

فيصراحةذلكجاءكماتأييدهاعلىوحصلإنكلترةاستشارالعزيزعبدالسلطانخلع

التاسع"القرنمجلةفيبعدفيمانشرهاالئأليوت"هنرى"سيرالانكليزممطالسفيرمذكرات

طأول!يصأ!ولأ*(.)+ول!مخهاعشرا

:المذكراتهذهمنالفقراتبعضلنقتطف

.الرشوةوانتشارالمترديةالأوضاعهذهفيرأيهعلىليطلعئلزيارقيباشامدحت"جاء

خطورةمدىيدركباشامدحتاكانا".)2(الحكمشكلتغيرضرورةعنليأبانفقدلذا

صيارالعزيزعدللدمحررالحديت"العراقاتاريخايها!:عنلقلأا:1/22لمصرالإنكيزىالاحتلالتاريخ:لبتالفرد)1(

.044ص،راير

العز-س.عبدالسلطالىخلعقبلأىام،875عامكفيتثرينيىالزيارةهدهممت)2(
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هدفه.لتحقيقيزدادكانعزمهف!نييأسأنبدلولكنه،عاتقهعلىأخذهالذكطالعمل

تأسيسأجلمنالانكليزيةوالحكومةالانكليزىالشعبمعونةطلبوكررأعادوعندما

يعرفإنجليزىكلتأييدوعلىتأييدكطعلىويعتمديثقأنيستطعإنهتلت،للنوابمجلس

منيحدالذممطالأساسىالقانونفوائدومد!،المشروطيةعلىالقائمةالنظمفرائدمدى

".)1(للحكامالواسعةالصلاحيات

باشا،لمدحتالغرلمةالمحاولةإلىالدستور-إعلاناستعراضنا-عندأشرناأنسبقكما

ضامنآطرفآوجعلها،العثمانيةللدولةداخليةمسالةفىالأوروبيةالدولإشراكحاولعندما

لطرحإنكلترةإلىأفندى""أوديانوهومبعوثآأرصلأنهوكيفالححيد،عبدالسلطانضد

.الموضوعهذا

اطميدعبدالسلطانلذمتركيافيطويلةلسنوات"رحمية"سياسةهناككانتولما

لمدحتالمديحلكيلتركيافيعهودلعدةرحميةسيايةهناككانتفقدكذلكفيه،والقدح

أرائهمعنالتعبيرحريةالآتراكوالمفكرونوالكتابالمؤرخونملكإنماولكنباشا،

المسلطالدولةسيفعنبعيدآالتاريخيةال!ثخمياتومناقشة،التاريخيةالوثائقطرحوحرية

أسهموانخفضتالحميدعبدالسلطانأسهمفارتفعتالآيةانقلبتحئ،الرقابعلى

باشا.مدحت

:يقولإذالموضوعهذافيكتبقنأفضلهودانشصاند"إحماعيل"حامىالمؤرخولعل

وهوالاتضيةأحدقاضىابنوهو"الدولة"شورىرئيسباشامدحتشفيقأحمد"إحمه

"علىزمنثخباشامدحتأبجدوقد"روسجوق"،أهاليمنأفندىأشرفمحمدالحاج

".السادس"الجيشقيادةلهأعطثكمابغداد،علىواليآليكونإسطنبولمنباشا"

ولايةدطكنحاحهبغدادفيكبيرةوإصلاحاتإجراءاتفلهجدأ،قدهـأواليأكان

شديدكانإذعنه،أشيعكمادولةرحليكنلمالقديرالواليهذاولكنأيضأ."الدانوب"

وكانت،لحدودهمتجاوزآ،للحكمكبيرشهوةوذا،رأيهفيومستبدآ،بنفسهالإعجاب

نكبته.وسببالسياسيةحياتهفيفشلهسببهىهذهطباعه

)1(،لى3!!لىلم،ا!كاا?73ءحكة41مأول،ممة"ادأ!ر.28-27.3
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وقلة،المهمةالسياسيةبالشرونتمرسهعدمإلىهـجعقدلامعآدولةرجلكونهعدمإن

أول-بعدالعدلوزارةمناستقالعندمابنفسهاعترفكما،الخصوصهذافيتجربته

فيعمرممطمعظمقضيتقدكنتالما1يأقي:ماالاستقالةعريضةنيكنبإذله-صدارة

أسترحمفإنئلذا،والمعقدةالمتشابكةالأمورهذهمثلسابقآأواجهلمف!نئالنائيةالأماكن

.االعاجزةلقابلياقيملائمةاعثرتكونأخرىوظيفةإلىنقلى)1(النعمةوفيمن

الئالكبرياءنوباتمنخلاصهفتراتمنفترةفىالباشامنصدرالاعترافهذاولعل

المورخيتحدثفمثلأ.النقطةهذهعلىعامإجماعفهناك.سنرىكماعليهتسيطركانت

حسابآيعمللا،باللامبالاةيتسمشخصآ"كان:فيقولالباشانصرفاتعنباشاجودت

عمل".اىلنتائج

و"علىالشرير""مكرهعنمذكراتهفيباشاسعيدالحربيةووزيرالمايينوزيرويتحدث

".عندهيقفالذىللحدمعرفته"عدمعنسعاوى"

عنباشامدحتصدارةزمنالبريدلطيعملكانالذى-باشاممدوحيتحدثكما

".باللامبالاةالمطبوعة"تصرفاته

المهم،علىايأهميقدملاو"كانوالتأفي"بالحيطةاهتمامه"عدمعنشرفالرحمنوعبد

12.وتنفيذهاتحقيقهايمكنالئالأمورفرزيستطيعبطبيعتهيكنلمو

إلىوميالآ،التخريبطريقعنالشهرةشعاره"كانباشا:الدلىجلالمحمودعنهويقول

".الشخصىبرأيهالاستبداد

تصرفاتهدطالمبالاةوعدمالرأىفيبالاستبداد)2(كمالمحمودالأمينابنيصفهوأخيرآ

حسابآيحسبلامتهورآشخصآكانأنهباشامدحتأصدقاءجميعمنحمعوأنهوكلامه

عمله.منالناتجةالضارةللنتائج

هذهصوابمدىالإنسانيعرفولكى،حولهالآراءهذهإ-وادمنالقدرهذانكمفى

ب.اتبصرةوحماهاجزأيننيوضعهاالئباشامدحتمذكراتتصفحيكفىفإنهالآراء

توقيرهومدىبنفسهالباشاإعجابمدىحوليتأكدأنيستيمإذ"الحيرة3ومرأالعبرة

العز-في.عدالطانيقمد()

صرو!.تركيمررخ()
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عندماإنهبل"نحن"،الجمعضميرحئأو"أنا"المفردضحرلاستعماليتنازللافهو،لنفسه

وكأنهباشا"مدحتإليه"المشارأوباشا""مدحتكلمةيستعملنفسهعنيتحدث

ثالثاشخصعنيتحدث

الدولةبأننفسهقرارةفيومتاكدآمقتنعآأصبحف!نهالنفسيةالحالةهذهمنوانطلاقآلذلك

خارجإلىالحميدعبدالسلطاننفاهفعندماأركافا،ستتقوضينسحبعندماوأنهبه،تائمة

اللةله:"يعلمقائلآباشاسعيد"المابين"مشيرإلىالتفتباشا"مدحتإليه"المشارفإنالبلاد

طريقهفىالقصرمنأخرجوعندما،محالةلاسينهارالبلدفإنوإبعادىبطرديقمتمإنأنكم

الترحمفييترددلملذاايأموات،عدادفيبعدهأصبحتالعثمانيةالدولةأناعتقدالباخرةإلى

".الأمةهذهاللةيرحمقائلأ:عليها

إيرادهعندمبالغةبأيةيتهمأنيمكنلاوجديتهوحكحتهبدرايتهالمعروفباشاسعيدإن

نفسبما،باشامدحتقبلمنثابتذلكإنحيثمذكراتهفيباشالمدحتالكلماتهذه

إبلاغ"أرجويأقي:ماقالأنهاالعبرة"تبصرةمذكراتهمن791صفحةفييذكرفهو

أرىلنفإنئ)1(السعادةدارإلىسأرجععندمايلأنئجدآأسفبأنئالشاهانية3الحضر

الخطأ،هذافداحةستدركونذاكوعند،مكانهدطائملكهذاأرىولنالقصرهذالطسيدنا

فات".ماتلافييمكنولاأنذاك،الندمينفعلنسوفولكن

والدولةموجود،والقصرموجودالسلطانأنرأىأوروبامنمدةبعدرجععندماولكنه

إزمير.علىئمأولآدمشقعلىواليأغثينفإنهمكانهفيموحودشىءكلولأن.موجودة

غيرالأقوالهذهمثلعنهتصدروالذىالغرور،بداءالمصابالشخصهذامثلفإنلذطث

علىحئالتطاولعلىيجرؤوأنبل،بالآخرينويستهينيستخفأنطبيعيآكانالموزوفة

وإهانته،وثديدهبالجهلوصمهوعلى،كتابةأوشفاهآطويلآ-عليهصبر-الذىالسلطان

لطمنهاصورةأرفقوالىالحميد،عبدالسلطانإلىتدمهاالئالتقاريرأحدفيأنهنرىفمثلآ

اعتيادممطإنسانأ!.ممخاطبةيليقلاأسلوبآيستخدم593صفحةاالعبرة"تبصرة6لهمذكر

مليئآلكونه،صداقةواكثرهمإليهالناسأقربويغضبيئرأسلوبآ،سلطانمخاطبةعنفضلآ

والغاضبة:المحتدةبالكلمات

.إسطنبوليقصد)1(
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بحكمكم،المتعلقةالوظائفكلجيدآتدركواأنالشاهانيةحضرتكمعلىيجب"أولآ

صدرالذممطباشامدحتإن"تصرفاتكمجميععنالأمةتجاهمسؤولينستكونونلأنكمذلك

النيابيةالنظمأنيدرىلاايأولىللمشروطيةايلأولىالأيامنيللسلطانوالتجهيلالزجرعنه

للسلطانالحقنعطىأنإلأنملكلالذاالمسرولية،موضعفي-الحاكم-وليسالحكومةتجعل

ايأساسى.بالقانونملمأيكنلمباشامدحتأنمذكراتهفييذكرعندماالحميدعبد

قائلآ:يتحداهأنفبعد،لسلطانهالدروسإعطاءفيباشامدحتيسثمرالتقريرنفسودط

بقوله:فجأةالموضوعينهىا،؟االمشورةبأصولشوونهاتدارأمةفيالنظامهوماتعلم"هل

"االتفصيلاتمنلمزيدحاجة"لا

يقرلإذالمشروطيةإعلانهوبهقامعملأولوكانلتوهالعرش!ارتقىسلطانآيهينثم

تخلصتالئالدولةأسىمنتعميرهنحاولماهدمتحاولونبأنكمالقولأستطع"إنئله:

ا.االانقراضهاويةإلىالانحدارمنحديثأ

المعاشرةأدابيناسبلابل،الرحميةوالأعرافالآدابينا!سبلاالكلامهذامثلإن

مواطنيه.قبلمنالزحرهذايزجرحاكميشاهدلموأيضآ،

عبدالسلطانمبغضىومنباشا-مدحتمحىمنكان-الذيبكنوريعثمانيقول

باشامدحتراممط"كانحيث،الأوروبيةالدولإلىستقدمكانتمذكرةحولالحميد

الخارجيةووزيرالحميدعبدالسلطانأوصاهوعندمافيها،جدآشديدةلهجةاستعماذ

باشامدحتمنصدرتعليهماباشامدحتكضبمعتدلةلهجةباستعمالباشاصفوت

الحكم،شرونفيخبرةأيةيملكلاالسلطانبأنأضافثمالحميدعبدالسلطانتجاهنابيةكلمة

ثم".الوقتبعضباشاصفوتعندهواستبقىمجلسهمنطردهمننفسهالسلطانيتمالكفلم

أمامالحميدعبدالسلطانبحقللآدابمغايرةبكلماتتفوه"وقدباشا:مدحتعنيقول

".)1(البيتدطزاروهالذتوالعلماءالدولةرجالبعض

والكفاءةوالنضجبالرزانةيتصفدولةرجليكنلمباشامدحتأنهذاكلمنويتبين

عل،منالآخرينإلىينظر،بنفسهمعجبآكانبلباشا،وفؤادباشاعلىالمرحوممثل

انفعاليآ.وشخصأ

.1/851دك،!ررىعثمانططته،وعهدالحيدعدنالطاإ)1(
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فكرةفهىالمتهورالوزيرهذايمثلهاكانوالىالدولةإدارةحولالوحيدةالفكرةأما

يستطعلموالمتعددةجوانبهامناقشةوتمت،قبلهموجودةكانتقدركلةفكرةوهي،المشروطية

صالحةوجعلهاتكييفهامنباشا-وفؤادباشاعلىأمثالالعظامأسلافهفعل-كماهو

تطبيق.ممجردأنهاعتقدبل،الداخليةلظروفهاوملائمةللخطر،الدولةتعريضعنوبعيدة

منوتتخلصستقوىالعثمانيةالدولةفإن،الأوروبيةالبلدانفيالمطقبالشكلالبرلمالماالنظام

الدولةشؤونفيالتدخلعنستتوقفالأوروبيةالدولوأن،والتفككالافيارخطر

واديانقومياتمنالمتألفةالعثمانيةالعناصروستتآف!،المشروطيةتعلنحالما،العثمانية

.عثمانيونجيعآإفمأساسعلىومجتمعةمتعددةولغاتومذاهب

ثقافتهوضحالةالسياسيةتجربتهقلةفإنباشا-وفؤادباشاعلى-أمثالأسلافهوبعكس

"قومية"خلقبإمكانهأنفاعتقد،الدوليةللأوضاعفهمهعدمدطسببآكانتالغربية

الإخلالإلىالاعتقادهذاساقهوقد"العثمانية".اسمتحتللإمبراطوريةالعديدةللقوميات

نشرأثرفعلىفخر،بكلبنفسهيرويهاالغرببةالحادثةوهذهالعثحاني،الغقمبشكلصت

فيهاذكر"والهرسكالبوسنةاضطراب"عقبمقالةالنمساخارجيةوز-ساندراس"الكونت11

بوضعباشا)1(مدحتقامطبعأ"المجازيابالمعئ1اايتحداأنيمكنلاوالصليبالهلالإناا

صفحةثطالنشازالعملهذاقيامهيذكروهو،التركىالغقمفيالهلالجانبإلىصليب

:فيقولثالثشخصوكأنه-كعادته-نفسهعنويتحدث"العبرة"تبصرةكتابهمن181

منعسكرممططابوربتشكيلفعليآ-)2(الدعوىهذهتكذيب-لمجردباشامدحتاقام

دارإلىالطابورهذاوأرسل،رايتهملطوالنجمةالهلالبحانبالصليبووضعالمسيحيبهن

العسكريةالفرتةإلىالطابورهذاأرسلواذللثوبعد،الجميعتبلمنيشاهدلكىالسعادة

"نيش".مدينةفيالموجودة

العثمانيةالمشروطيةوضعمحاولةوهو،السابقالعملعنسطحيةيقللابعحلقامكما

ذلك".فيينجحلمالحمد--ودئةولكنهايلأوروبية،للدولالم!ثتركةالكفالةتحت

دانشماند.+(حامىإحماعيلالتركيالمؤرخأقوالتنتهىهناإلى

)الدالرب(.الطرنةولايةعلىوايأألذاكباضامدحتكان)ا"

طفالى.لاوالملىالهلاليأدالادعاءاأى)2(

)؟(الم"كايلأوءالمءكا!43ح)"؟حكلرهلمه*ء23اك،ا..ولأ+!،لمههء+242-923/4.9
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الصدرشكلالعزيزعبدالسلطانعهدففى،الماليةنزاهتهعدمتبينحادثةوهناك

كانتالئللقروضالفوائدنسبةبتنزيل)1(اقتراحلدراسةلجنةباشاندممحمودالأعظم

وكانوفرنسا،إنكلترةمنسيعاولاايأوروبية،الدولمناقترضتهاتدالعثحانيةالدولة

فعلآ،ونفذالاقتراحهذاعلىاللجنةوافقتوقد.)2(اللجنةهذهأعضاءضمنباشامدحت

موافقةدونفقطواحدطرفمنتمتيأفا،الظروفتلكدطخاطئةخطوةهذاوكان

علىحممهاتصبالأوروبيةالجرائدوأصبحت،الأوروبىالعامالرأىأثارمماالآخر،الطرف

الدولةبعذتكفلالنأفصاوفرنساإنكلترةوأعلنت،الصفاتبأبشعوتصفهاالعثمانيةالدولة

المقرضين.تجاهالعثمانية

نسبةتنزيلإعلانفقبلباشا،مدحتتصرفهوالحادثةمذهإيرادمنيهمناالذي

السنداتمنلديهماجميعببيعإليهوأوعزالماليمستشارهاستدعىرحميآإعلانآالفرائد

اللراتمنالآلافيربحأناستطاعالشريفةيخرالمضاربةوهذهوهكذا.والأسهم

مستوىإلىيهبطلمانهإلأبذلكعلمعلىكانالعزفىعبدالسلطانأنومع،الذهبية

الليراتمنملايينثلاثةيملكهاكانالئوالسنداتالأسهمهبوطنتيجةفخسراستغلالها،

الذهبية.

المحكمةإلىالمنفىمنبالثا،مدحت

،اللازمبالمالتزويدهمعأوروباإلىالأعظمالصدرموقعمنعزلهبعدباشامدحتنفى

عدةبينتنقلثمإيطاليا،اختاروقد،إليهالذهاب-رغبالذىالبلداختيارحريةلهوأعطحث

معهم،وتباحثهناكالسيإسةرجالمعواجتمع،المطافأخردطإنكلترةوزار،أوروبيةبلدان

زارها.الئالبلدانمعظمفيالسلطانضدنشاطلهوكان،رحميةصفةأيةيحمللاأنهمع

،بلدهإلىبالعودةلهالسحاحمنهويطلب،السلطانفيهايسترحممتعددةرسائلكتبثم

وبعد"كريت".جزيرةنيعائلتهمعالإقامةبشرطولكن،31(بالعودةالسلطانلهحمحوأخيرآ

سوريا.علىواليآالسلطانعينههناكإقامتهمنفقطأشهرأربعة

العثصانيةالدولةلتورلهطالأعظمالصدرإفا!ولفيالروصالسفوذلصئدتمالاقراحهذاإنالمررحينمنعددكذكر)؟(

نعلإ.حصلماوهذافدما،الأوروبىدأالرأىو)ثارة

.للعدلوزءايذاك2كان()

يرمأ.وعثريغوواحداأضهروصحةواحدةشةمدةأورويالطياضامدحتكقى(
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منكثيرآخلالهاأنجزأشهر،وممانيةسنةمدةسورياعلىواليآباشامدحتبقى

إلىعرائضفأرسل،بلدهإلىيشتاقكانولكنه،ولايةكلفيدائمأكعهدهالإصلاحات

واليأوعينهالسلطانفاستقدمه،بالعودةلهالسماحويطلبالشوقهذافيهالمدىالسلطان

أنذاك.الولاياتأهممنوكانت"إزمكل"،فىمركزهاكانالئ"أيدن"ولايةعلى

يلدزمحكمة

سنواتحمسمروربعدوذلكالعز-نر،عبدالسلطانقتلةلمحاكمةالمحكمةهذهعقدت

أم27/6/881فيجلساتهاأولىالمحكحةعقدتإذاطادثة،تلكعلىيومآوعشر-فىوثلائة

اهـ.892رجب-92

نتجتبأفاالانقلابرجالقبلمنأنذاكعنهاأعلن-الئالعزيزعبذالسلطانوفاةبعد

السلطانباننحاريقتنعوالمالذينالناسبينوالهمساتالأحاديثانتشرت-انتحارهمن

كانتالانقلابرجالقدمهاالئفالأدلةالحادثةهذهحولتحومكانتوالشكوك،السابق

الكثيرفى.تنفعلاضعيفة

بعدحئالناسبينالمجالسحديثأصبحتالتيوالأخبارالهحساتهذهتنقطعولم

من-وبخاصةوشاهدوهاالحادثةعاصروافالذين،زادتلعلهابل،المدةهذهكلانقضاء

رحالدولةدالتأنبعدكثربحريةعنهايتكلمونأخذوا-ومنتسبيهالقصرمستخدمى

عليهفيصبر،حديثمنيدورمايسمعالسلطانوكان،بطشهممنالخوفوزالالانقلاب

جلالمحمودوهوأحدهمقاموأخيرأبكاملها،الحقيقةوآنجلاءالأمرربعضلترضحانتظارآ

ايلأدلةلديهأنفيهايذكرالسلطانإلىعريضةب!رسال"الحقيقة"مرأةكتابمؤلفبكالدين

المحكمة.تشكلتوهكذاينتحر)1(ولمقتلقدالعزيزعبدالسلطانأنلأثباتالكافية

هم:المتهحونكان

الخاسى.مرادالمخلوعالسلطان10

مراد.السلطانوالدة2.

ب"المترجم".الملقبباشارشدىالأسبقايأعظمالصدر30

يك.ا"ش!الهروحةنلكا؟+بروينالدةلهأثهاالئالمملرماتعلىهذهعر!تفيلكالدفىحلالمح!ودالداضد)1(

الحريمة.وقوععدالعزكلعبداللطاننصرفيرواحهاقلتعيزوكانت
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باشا.مدحتالسابقالأعظمالصدر40

باشا.الديرجلالمحمودالمشيرالداماد50

باشا.نورىالمشيرالداماد60

أفندى.اللةخيرالسابقالاسلامشيخ7.

القصر(.موظفى)منبكفخرممط8.

بلث.نامقعلى9.

بك.نامقسيدأ..

عزت.العميد110

أغا.مصطفىالمصارع210

الجزائر!ط.مصطفى.13

.المصارعأغامحمد.41

القصر".فيالخدمرئيسات"إحدىنيازأرزو510

المتهمينبينيكنفلمالانقلابرجالأقطابأحدكانالذىباشاسليمانالمشيرأما

الماضية.التركية-الروسيةالحربفيالتقصربتهمةبغدادإلىأنذاكمنفيآلكونه

إلى"لانتساجممووالدتهمرادالسلطاناشقيإذ،المحكمةإلىالمتهحينجميعيستقدملم

لمكصامراد،السلطانمعالجبريةالإقامةختلكونهاالخدمرئيسةوكذلك"السلطانيةالعائلة

استنطاقهتمإذ"إزمير"فىبيتهفيمريضآلكونهباشارشدىالأسبقالأعظمالصدريستقدم

.)1(هناك

باشامدحتاعتقال

أم881سنةمارسا-17أهـ-8926سنةالآخرةجادىمنأ-617ليلةفي

تطويقوشكعلىالجنودأنيخبروهلكىإزميرفيبيتهنينومهمنباشامدحثأيقظرا

الشوارعأحدإلىللبيتالخلفىالبابمنرالخروجملابسهبارتداءالباشافأسرع،البيت

القنصليةلكونإليهاملتجئآالفرنسيةالقنصليةإكمسرعآأجرةعربةركبثم،الفرعية

إلىيلتجئالعظمىالصدارةمنصبشغلشخصأولبذلكفكان.بيتهعنبعيدةالانجليزية

)1(حه،+ر7ما!لأح!3عرول3"اكه3،ج3اولثة!س!ية7لما.74
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شغلمثلهبرجليليقلامنكرآشيئأهذاعملهكانوقد،الحمايةطالبآأجنىبلدقنصلية

الواحد:بالحرفقائلأهذاتصرفهبسوءبعدفيمااعترفوقد،الدولةفيكبرةمناصب

نأأعترفوأنا،السياسىتاريخىفيسوداءلطخةئعذالفرنسيةالقنصليةإلىذهابى"إن

بعدى".)1(منوأولاد!ذرعطفيتبقىسوفاللطخةهذه

لالتجائهجدآيأسفإنهفيهايقولباشاجودتالعدلوز-سمنبرقيةاستلمالتاقياليومفي

شخصأممطتجريماستحالةفيهاوصوكد،بلدهبعدالةثقتهعدمبذلكمظهرآ،أجنبيةدولةإلى

المحكمة.أمامبالمثولينصحهفإنهلذا،برهانأودليلدون

مدحتتسليمبضرورةوأخبره4."شأ(أ33)"ه"تيسوت"الفرنسىالسفيرالسلطاناستدعى

فورآالباشابتسليميأمرهاء!(أ33س!أ)3"بلسر"إزميرفيالفرنسىالقنضلإلىهذافأبرقباشا.

ل!*لا(.!ول!"ء4ولاح)3واحدةساعةتأضرودون

كماباختياردنفسهبتسليمباشامدحتيقم-ولمالحكومةإلىالباشاتسليمتموهكذا

منلأن،السياسىفرنساتاريخفيلطخةالعملهذاويعذالمررخين-بعضقبلمنأشيع

دعاالذىالسببفهميمكنولكنسياسيآلجوغإليهالجأشخصبتسليمتقوملاأنالمفروض

تدخلتخشىوكانت،قليلةأيامقبلتونساحتلتقدكانتأنهاعلمناإذاذلكإلىفرنسا

معها.إضافيةمشكلةأيةإثارةفيترغبتكنلمفإنهالذا،العثمانيةالدولة

التحقيقوكانالبحر،طريقعنإسطبرلإلىباشامدحتوصلماور23122ليلةفي

محلكانحيث"جادركوشكى"قصرفيالتحقيقواستمرله،المقلةالباخرةفيبدأقدمعه

.إسطنبولفياعتقاله

ولكنعنه،الدفاع.كلهمةيقومتنبينهممنيختارلكىالمحامينبأحماءقائمةلهفذمت

اختارفقدلذا،طلبهفرفضالقائمةفيموجودآاحمهيكنلمنصرانيآمحاميآطلبباشامدحت

رغبتهمبديآ،عليهعينآكونهفيارتابإذأيضآرفضهماسرعانولكنهأفند!""شهدالمحامى

.الدفاع.كلهمةبنفسهالقيامفي

السلطانبقثلأعوانهمناثنينمعأغامصطفىالمصارعقيامهىالموحهةالتهمةكانت

الموجهةالتهمةوكانتباشا،ونوركطباشاالدينجلالمحمودالدامادمنبإيعازالعزيزعبد

(1)!لأ"كالملم،لم+ء*"؟ه3"حلم"احكلء*ء3رهلما/!،01.ي!،كلءول؟أحه!.032/4
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تقدير،أقلعلىعنهاالراضينأوومدبريهاالجريمةهذهعلمعلىكانأنهباشامدحتإلى

اضطرأنهإلأالانتحار-ررايةدطشك-وإنإنهقائلآ:التهمةباشامدحتردوقد

ساكنآ.)1(يحركوالمالباقينالوزراءأنرأىعندماللسكوت

ذلكشارحآالعزيز،عبدالسلطانبقتلبقيامهأغامصطفىالمصارعاعترفوقد

نورىوالدامادباشاالدينجلالمحمودالدامادمنبذلكأمرآ"تلقيتوقاثلآ:للمحكمة

الحركةسكنتوعندماالقصر،فيالعزيزعبدالسلطانخدمةفيأنذاككنتلأنئباشا،

صديقايوقعدبذراعهبكفخرىأمسك،ظهرهعلىوبطحناهعليههجمنااليومذلك

بجرحقمتكما،بسكينزندهشرايينبقطعأناوقصتصدرهوعلىركبتهعلىالآخران

اليمئ".)2(يدهدطالمواضعبعض

يكنلميأنهبحالهالرأفةالدفاعمحامىوطلبالته!مة،هذهأنكروافقدالآخرونأعوانهأما

الدولة.نيكبارمسؤولينبيدصماءالةسوى

ماتهل؟الحقيقةماإذنوالوعيد،بالتهديدمزيفاعترافتلفيقالسهلمنإن:يقالقد

لذاينتحر،ولمقتلبأنهنعتقدإنناقلناوأنسبققتل؟أممنتحرآالعزيزعبدالسلطان

هذا:اعتقادناتزيدالئالدلائلأهموتركيزبإيجازهنافستستعرض

لمالأطباءفأكثر،صحيحبشكلينظملمطبيبأ91يبلمنوثعالذممماالتقريرإنا-

لمامغطاة"وهىالجثةشاهدواالذينالأطباءو-تفقط،بالتوقيعقاموابل،الجثةيفحصرا

اطربيةوزيرالقوىالانفلابرجلفيهمصرخإذ،الوفاةسببلمعرفةبفحصهالهمئسمح

لالذاسلطانجثةإنها..عادىفردأىجثةهذهليست"لا...قائلآ:باشاعوفيحسين

بكاملها".+(الجثةلكمأكشفأنأستطع

التقرير،علىالتوقيعطبيبانرفضوعندما.الجثةذراعيرؤيةسوىيستطعوالموهكذا

طبيبآ-وكانالثافيأما،الغربطرابلسإلىأحدهانفىإذباشا،عودماحسينقبلمنعوقبا

الجيش.منوطردفورآهناكالعسكريةرتبتهنزعتفقدعسكريآ-

شهادةإلأتؤخذولم،طبيعىبمثكلالعدليةالتحقيقاتتجرلمالحادثةوقوعبعد2-

!ا(كاترقيك!؟3"3ءلؤكا!3ا،ا"3اثةهحاءولللا!ه4"لم311.

)2(لمالمى،يوك!كايملأ.!.!ا3!لة!-؟حكه.102.

)ر(!؟ثحل"لما33علرول!3"،؟31+اك!ولدح!ثة7ئما1".
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لمكما،الحادثةأثناءفيالقصرلطالموجود+تالأشخاصمئاتوتركبك،وراقمبك،فخرى

العز-فى.عبدالسلطانعائلةمنفردأىشهادةتؤخذ

كبدالسلطانكانا!دثةمكانإلىباشاعوفيحسينالحربيةوزيروصلعندما3-

لمو،الجريحوإسعافالنزيفلمنعتدبرأى-سخذفلم،تنزفانويداهحيأ-فىاللاالعزيز

بنقلباشاعوفيحسينأمرثم،الجرحئضمدولممنه،الاقترابعلىطبيبأممطيتجرأ

وجوددونفترةبعدهناكتوفيحيث،للشرطةقريبمركزإلىالقصرمنالجريحالسلطان

النقل.لهذامنطقىسببأى

الجثةنقلأنإلأجريمةالحادثةكونعلىللاستدلاليكفىالجريحإسعافعدمأنومع

الحادثة.حولالشكوكتثيرالتيالدلائلمنأيضآيعداللازمالعدليالتحقيقإجراءقبل

لايقافعنهالأوليةالاسعافاتمنعمجردفإنالانتحارحاولالسلطانأنفرضعلىوحئ

حريمة.ذاتهبحدئعذالنزيف

كانالعزيزعبدالسلطانبأنوفاتهقبيلباشارشدىالآسبقايهعظمالصدراعترفوتد

ذلك.)1(لاحظواالأطباءوأنالشرطةمركزفيحيآيزاللا

-!مفيباشاعولماحسينالانقلابمدبرتصرفاتحرلكثيرةاستفهامعلاماتهناك4-

السلطانكانالذىالقصرمقابلالبسفورمنالأخرىالضفةعلىكانبيتهإنإذاغادثة.

القصرمراقبآالنافذةإلىالترددكثيرالصباحذلكفيالباشاوكانفيه،معتقلآالعزيزعبد

قاربهإلىكالسهمأسرعالسلطانقصرمنالصراخارتفعوعندما،ملابسهبكاملالمقابل

سيقعشيئآأنمتاكدآكانإنهأىفقط.دقائقعدةظرففيالحادثمكانإلىوصلحيث

لذلك.ومتهيئآالقصرلطاليومذلكني

الجوارىجميعأفادتفقدباشا-عوفيلحسينعيونآ-كنجواليثلاثباستثناء5-

انتحارآ.وليستجريمةكانتالحادثةأنالقصروخدم

أغامصطفى،الجزائري"مصطفىالثلالةالمصاركينرواتباننرئالحادثةبعد6-

كبيرمبلغوهو،ذهبيةليرةماثةإلىليراتعدةلملغمتواضعراتبمنتطفرمحمد"والمصارع

المبلغهذافيتمقؤاد.أوولاةأووزراءمنالدولةرجالكبارسوىيتقاضاهيكنلمأنذاك،

"ثحرء!)1(،أك!+!?للول3"،37اكه+ا،،+ور!.116/7
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لهم؟ذفعخدمةأيةومقابل

مناثنينأنالعزيزعبدالسلطانوتكفينبغسلقامواالذينالأئمةشهادةفيجاء7-

كبيرةزرقاءبقعةهناككانتكمامنتوفا،لحيتهمنايأيسروابنبمكسورتينكانتاأسنانه

قتلته.ضدالعنيفةالسلطانمقاومةعلىتدلالعلاماتهذهوكل،اليسرىحلمتهتحت

ذإ،غريبإدعاءيديهشرايينبقصانتحرقدالعزيزعبدالسلطانبأنالادعاءإن8-

الجريحةاليدهذهبوساطةيقومثمبليغآجرحآاليسرىيدهيجرحأنلشخصيتسئكيف

اليحئ؟يدهبحرحوالممزقة

لهذهمبرروإيجادباشامدحتتصفيةأجلمنإلأتشكللميلدزمحكمةإنقائليقو!قد

والترقى.الاتحادعهددطوبخاصةكثرآالاتهامهذاترددوقد،التصفية

المتهحينبينمنكانبأنهعلمناوإذا،الحقائقببعض!ألممناإذاالبطلانواضحةالتهمةهذه

باشا؟نورىوالدامادباشاالد-كأجلالمحمودالدامادوهماالحميد،عبدللسلطانصهران

فقدذلكومعالحميد،عبدالسلطانأخواتمنأختمنمتزوجآمنهماكلكانحيث

المؤبد،بالسجنعليهماوخكممشر"برتبة"وكاناأوعتهماومنالعسكريةرتبهمامنخردا

باشا.مدحتمثلالانقلابرجالمنيكونالمبأفماعلصآ

الصدد،هذادطخاصةدلالةباشاالدئجلالمحمودالدامادمنالسلطانموقفويشكل

أشدمنكانكما".جميلة"الأميرةوهىالحميدعبدللسلطانأختأحبزوبخكانإذ

مراد،السلطانأخيهمنبدلآالعرشالسلطانلتوليوتأييدآنشاطآوأكثرهمالسلطانأنصار

السابقةخدماتهفإنذلكومعالعرلق،توليمراسيمفيلهمرافقآالسلطانعينهفقدلذلك

الذتوعقابالعدالةتحقيقعنالسلطانتثنلموشيئأتجل!لمودموعهاأختهوتوصلاتهذه

العز-نر.)1(عبدالسلطانعمهقتلجريمةفياشتركوا

يلدزمحكمةأح!م

الجلساتوكانتالغرضلهذاأعدتخيمتحتيلدزقصردطالمحكمةجلساتعقدت

أكلنتثمأيامثلائةجلساقاودات.استثنائيةصلاحياتأيةالمحكمةهيئةئخؤللمو،علنية

يأقي:كماوكانتأحكامها

ك!لثر3!)1(عللول3"7،!ء."ء33اكهحما،،!دول1/7ا.لأ
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أغا،ومحمدالجزائرىومصطفىأغامصطفىالمصارعينمنكلعلىبالاعدامالحكم

بكوفخرممطباشانورممطوالدامادباشامحمودوالدامادباشاومدحتباشارشدىوعلى

بك.نجيبوعلى

التمييزمحكمةصادقتوقدبك.وعزتسيدمنكلعلىسنواتعشرلمدةبالسجنالحكم

عليها.للمصادقةالحميدعبدالسلطانإلىوأرسلت،الأحكامهذهعلىالفتوىبابوكذلل!

وعشرفى!سةمنمولفةلجنةفشكل،الأحكامهذهعلىالمصادقةفيالسلطانتمه!!

صلاحيةاللجنةهذهوخول،وعسكريينمدنيينوعلمائهاالمملكةرجالكبارمنشخصآ

علىبالتصديقاللجنةهذهمنعضوأ15صوتوقد.الأحكامهذهتعديلأوتصديق

الأكئريةإنأممطالأحكامهذهتخفيفعلىاعشرة"وهمالباقونصوتبينما،الإعدامأحكام

-الذىباشاعثمانالغازكطالمشير"بلفنة"معركةبطلكانوقد.الاعدامقرارعلىصادقت

بينمنكان-شخصأ!تبلمنعليهالتأثيرواستحالةواستقامتهبنزاهتهمعروفآكان

القانونيةالأحكامتنفيذ"إن:المجلسسجلفيكتبإذ،الإعدامقرارعلىصادقواالذين

تنفيذسلطافيمنأسترحمفإنئلذاسلطانآ،المرحومالشهيدكانولماالمقدسةالأمورمنهو

اعتبر".)1(لمنعبرةيكونلكىالأحكام

فيعادتهعلىالمؤبدالسجنإلىالاعدامأحكامخففالحميدعبدالسلطانف!نذلكومع

سنةرمضانغرةفيالطائفسجنإلىعليهمالمحكوموسيق،الأرواحإزهاقعنالابتعاد

العقوبة.مدةلقضاءامأهـ-9928811718

باشامدحتوفاة

خياليةقصصفيهحيائهعنأئفتتقربيأسنواتثلاثالطائفسجنفيباشامدحتبقى

عدةقتلهتحاول-القصصهذهادعاء-على.هناكفالسلطات،المغامراترواياتوبأسلوب

عارفخادمهسوىذلكيكتشففلا،الحليبلطالسملهتدسفمرة،تنجحفلامرات

برشوةهناكالسلطاتفتفكر،كذلكتنجحفلاالطعامفيالسملهتدسأخرىوصرةفيسكبه،

إليهالحرسدخوليسهللكىالداخلمنمفتوحآالغرفةبابتركمنهوتطلب،عارفخادمه

:كا!عننقلآ1166ياضايدالابقاياعظمللصدرالدكريات"!ايهابعى)؟(

ء!!"لم/ل!3كاهي+/لمه37لم"اط!3هص/هلم91/،01+.!6!ة!مأ"ولءول12/344.
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ويقوم،السلطاتمنإليهالمقدمةوالمغرياتالعروضكل-سدالخادمولكن.عليهللقضاءليالآ

ذإ،القصصهذهفيالتلفيقمدىليعرفكبيرذكاءإلىالإنسانيحتاجولابالأمر(سيدهلإخبار

يكونأنخادميستطيعولا،خادمإغراءإلىذلكفيتحتاجفلاقتلهلطرغبتلوالسلطاتإن

منتغلقلاالسجنغرفإنثم،نقلهبساطةبكلتستطعالئالسلطاتهذهرغبةأمامسدآ

بشىءليسمغلقبابكسرأنكما،السجنإدارةعندوالمفاتيح،الخارجمنبلالداخل

سمكدسسريةتداييرإلىقتلهيحتاجحئالعظمىالصدارةموقعفيباشامدحتوليسصعب،

تشاء.مابهتفعلأنتستطيعالسلطاتأيدىفيهوبل،خادمرشوةأو

باشامدحتتوفيام884مارسأهـ-6-1037سنةرجبأا-ا.وفيوأخيرآ

وأ،الرعيةالسلطةبادعاءسرطانآ-يكونان-يحتملجنبهلطخبيثورممنسجنهفي

سوداءلطخةريببلاتشكلفهىصحيحةالخنققصةكانتفإذاالآخر-ش.أا(بإدعاءخنقآ

!ا.الآمرفىحبينلطوكذلكبهاالقائمينجبينفي

الكتببعضفيوردكماالأمر،هذافيضلعأىالحميدعبدللسلطانكانفهل

جدممط.تحليلإلىالأمريحتاجأيضآ؟الذهنإلىيتبادرقدوكما،التاريخية

علىيدلالآنحئمنهانشرماولكن،الموضوعهذاحولبعدتنشرلمالوثائقجميعإن

التهمة.هذهمنالسلطانبراءة

لهذهللسلطانعلاقةأيةوجودعدمإلىتشيرنراهاالئايأسبابأهمنعددأننستطيع

يأقي:كما"جريمةهناككانت"إنانجريمة

الذىالحكمهذا،عليهالإعدامحكمخففلما،قتلهفي-رغبكانلوالسلطانإنا-

وأنسبهق-كماالجريمةوقوعوثبوتوضوحوبعدعلنيةجلساتبعدالمحكمةأصدرته

الذممطوالمجلس،الفتوىوبابالتمييزمحكمةالحكمهذاعلىصادقتأنوبعدشرحناها-

والغازى"المجلة"صاحبباشاجودتأمثالالعصرذلكورجالعلماءأشهريضمكان

غيلةقتلهمنالسلطانيتوخاهاكانالئالفائدةفماإذن"بلفنة".معركةبطلباشاعثحان

؟.سنواتثلاتبعد

هرلاءعلىالخقر:ايةواقتعاربك.وفحرىافدىخوىالالؤالا!لامضيخ:الم!حونينمنباضامدحترفقاءوهم)1(

مرضرعبة.ئحذلارواكهمف!نلداوسحونوك،ستهمركفهولاءالرواكةهدهصحةحولثكمنظلآضع
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طوالالحميدعبدالسلطانعادىالذكطالوحيدالسياسىالرجلباشامدحتيكنلم2-

كذلك،خميرهأعدمأولاغتالأعدائهاكتيالهىالسلطانعادةكانتولو،الطويلحكمه

والشاعرباشاضياءوالشاعرباشاالفةوسعدباشارديفوالمشيرباشاسليحانالمشيرمثل

الجبريةالإقامةفرضإماهوتجاههمعملهماأقصىوكان،وغيرهمبككمالنامقالأديب

لهم.كبرةرواتبتخصيصمعأخر!مدنإلىنفيهمأوبعضهمعلى

بالاطاحةالراميةوالترقىالاتحادجمعيةأعضاءمؤامراتبكشفالقصرمخابراتقامت3-

تادم(،فصللطبالتفصيلالموضوعهذا)سنشرحمتتاليةمراتثلاثالحميدعبدبالسلطان

يقومفيئإذنالأمر.هذافيالحقكليملككانأنهمعمنهمأكطبإعداميقملمهذاومع

؟!وقتلهعزلهيرومونكانواالذ-شمنأخفكانحرمهأنمعباشامدحتبقتل

وفاته،وبعدالحميدعبدالسلطانعزلبعديلدزلقصرالرحميةايأوراقتدقيقعند4-

لأولاعتقدباشامدحتبوفاةعلمعندماالسلطانأنعلىتدلالئالوثائقبعضؤحدت

إشاعةإلأالوفاةخبروما،الخارجإلىهربتدباشامدحتوان،خدعةالخبرهذاأنوهلة

مذكرةأرسلفقدلذا،العقابمنأنفسهمينقذوالكىالطائفسحنفيالمسؤولونأطلقها

المذكرةهذهكتببأنهيقالولا.الموضوعحولتحقيقب!جراءيأمرهالأعظمالصدرإلى

داخليةمذكرةكانتبلوقتها،فيتنشرلمالمذكرةهذهيلأنذلك،العامالرأىلخداع

يلدز.)1(لقصرالرحميةالأوراقبينبعدفيماؤحدت

احتمالهناكلمقى.كثيرةفرعيةتفاصيلفيالخوضمنتجنبآنتركهاأخرىدلائلوهناك

إنكلترةأنوهو،كذلكالمزرخينبعضوذكرهمذكراتهفيالححيدعبدالسلطانذكرهواحد

إلىالخبرهذاانمىوقدرجلها،تعذهكانتيأفاباشامدحتهربتسهيلتريدكانت

لنانهفيهايقولباشانورىعثمانالمشرالحجازواليإلىبرقيةفأرسلالحميدعبدالسلطان

الواليأنفيحتمللذا،السجنمنباشامدحتوهربالأمرهذامئلتمإنعنرأممطيقبل

أساسها،منالمسألةينهىلكىاغتيالهعلىفأقدمباشامدحتهرباحتصالمنخشى

الإنكليز.)2(.ممعاونةالهربفيباشامدحتنجحإنالمنتظرالسلطانعقابمنويتخلص

:كابصلقلأ106/لاضا،صيدالايقالأعطمللمدر"الذكركات*كابعن)1(

2لأه"،لمه+!"+لماكا!31"32كاه+ك!ها+01،2ول.هفلاله-ء!4،/6234.

!)2(ك!ثثؤءللول3"3،ر"+كا!37اكه،+اء،سامحم.177/7
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:وبمصيرهباشا.ممدحتالخاصالجزءالحميدعبدالسلطانمذكراتمنهنانقتطف

.3331رسما4

قحربثلربكى

حبتفحى

عدالسلطان

أواحرديهاخميد

وفيه!حياته

اته.سدكر

تيهيتكقزقصر

أحرهميكنلموإذاوالدى،الجنانلساكنوزيرأخرأذكر--حسبماباشامدحتكان

"الطونة"لولايةوتعميرهإدارتهبحسن!يعآ،تقديرناباشامدحتاكتسبأواخرهم.منفإنه

حركةرأىقدعمىوكانعمىالمرحوممعيةفيوكناأوروبا،منعودتناعندوذلك

مدحتعمىذكرعودتنا،طريقفي"الطونة"دخولنافبمجردلمجا،وأعجبأوروبافيالتعمير

.لودعابالخيرباشا

مدحتلكن.أمامهالصدارةطريقفتخالدولةشورىفيالباشاتعيينمنالغرضوكان

السدطانلأن،إسطنبولدطأخر.كلعئأو،الدولةشورىدطكثيرآيستمرأنيستطعلمباشا

بعدزادقدتجاههوشعورهإحساسهوأنخاصةباشاعاليإيلاميحبيكننمالعزيزعبد

منشيئأالثالثلنابليونأنوأظنوقورآ،حاكمآعمىلهالمغفوروكانأوروبا.منعودته

يشعريكنلمعمىالمرحومولكن،الشكلهذاباشاعالي.ممساندةالتزامهفيعمىعلىالتأثير

هذا.مثلتأثيرتحتأنهأحدآ
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اليئالكبيرةالأهميةعنوحدثهالعزيز،عبدالسلطانعنديومذاتباشاعاليحضر

سيقومزيارةعنمتواترةأخبارآلهونقلفيها،الشيعىالنفوذتزايدوعنبغداد،ولايةتحوزها

باشاالدينتقىإدارةنيثقتهعدمعنحدثهئم"العتبات"،زيارةمنهايهدفالعجمشاهبها

الولاية.هذهإليهتسندأنعليهعرضوأخيرآ.للولاية

بالفعل،توقعهماوحدثإسطنبولعنلمعدهلنالسلطانأنمنواثقآباشاعاليكان

باشامدحتأصبحوهكذا".السلطانعبيدبينمنمناسبآواليآاجدالا1له:قالهذاوعلى

لبغداد.واليآ

واليآظلباشامدحتأنوأظنجدآ،واسعةالوقتذلكفىبغدادولايةحدودكانت

وتنطحها،تعصرهافيأحرزهالذىالنوفيقعنحمعناكنا،سنواتثلاثمنا!ثرعليها

عندايأسفأشدأسفآكانولكنهبغداد،إلىالذهابفيرغبنهعدمعنالبدايةفيوععنا

لها.تركه

خطاكان،مكانهباشاندممحمودالأعظمالصدروتعيينبغداد،منباشامدحتخلعإن

خطرآخصمآيكونوأنبدلامنافستهباشاعاليحئيجتنبلارجلآفإنباشا،عاليمن

ولايةإلىسفرهقبلباشامدحتمرفقدحدث،ماهذاوفعلآياشا،ند!ممحمودعلى

يد!طبينالمثولبوساطتهاستطاعطريقآوجدحيثب!سطنبول،مرعليها،عينالئ"ادرنة"

محله.يحلأنواستطاعباشاندموأسقط،السلطان

هؤلاءالاختلاطكئيركانخطأ.كانتالسياسيةإدارتهولكنجيذا،واليأكانباشامدحت

فيليستشككالئوالأراجيفالاشاعاتوكانتهم،يشتبهونوالوزراءالسلطانكانالذفى

ومنالأعظمالصدرفممنتخرجدستوريةالشرقحكامممئروفيبل،فحسبضرقىسلطان

.قصره

وسببباشا،عولمماحسينعندتولدتماأولالعزيزعبدالسلطانخلعفكرةتولدت

إسبارطة.إلىقبلمننفاهالسلطانأنهذا

مثلحقودرحلعنعفافقد،إنسانبكلالظنكريموكانوقورآ،عحىالمرحومكان

هذا.خطثهضحيةعمىذهبوهكذاعسكرأ،ستروعينه،قليلةفترةبعدباشاعوفي

عدادإلىالحكمرجالمصافمنبذلكانتقلالخلععمليةفيباشامدحتباشتراك
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الجديدالحاكمكانولوخلععمليةفياشتركرجلفييثقأنقطحاكميستطعولاالثوار.

فيحققهماالبناءفييحققأناستطاعثائرآأنقطئعرفولم.القدمالحاكمحياةخصم

.الهدم

لأنه،الصدارةدطفورآعينته،العريقتوليئوقتالأعظمالصدرهوباشامدحتيكنلم

غيروخطرآحساسيةطياتهفييحملكانالموقفويأن،العامالرأىواحترامثقةمحلكان

عادكط.

قدشكولالكانومحنكآ،حكيمآأعظمصدرأباشامدحتكانلوأنهلواثقوإلمما

مرآ6الأولاليومومنذنفسهمنينصبوجدته.الروسيةالحربختامحئالصدارةدطاستمر

الاستبداد.إلىوأقربالمشروطيةعنبعيدآمعاملتهفيوكانووصيآ،على

هوهذا.ومواقفهبرأيهاستبدادهعظميكممونلاقربعنباشامدحتيعرفونوالذ-كأ

عمرهأفئوالذى،الطونة/علىواليآكانأنمنذباشامدحتأصدقاءأعزمنمنلا""رامز

فيوقالالتمييز،لمحكمةأولرئيسأكانعندماباشالمدحتحبهبسببإسطبولخارج

بيروتعننائبآكانعندمابيروتولايةإدارةمجلسعلىالمعروضةالمسائلإحدىبحثهأثناء

يريدكانالباشا.الطونةولايتهأثناءفيباشامدحتأساسآفيهفكرشىءهذا"إنالمركز:

فيسيئآتأثيرأالكلامهذاوأثرالمستبد-شمستبدالباشاكانهذاوخلاففقط.لنفسهاعرية

عليهفظهر،نفسهزماممسكمنيتمكنولميروهأندونباشا.ممدحتالوالهينأحد

وهولهوقال،الشخصهذاعلىالمجلسانفضاضبعدفنادئمنا،رامزهذالاحظ.الغضب

هذهشيبتالئوحدهاالزمنمتاعبليستبئ،يا"انظرالبيضاء:الطويلةبلحيئهممسك

الذممماالكلامهذاباشا.مدحتبسببقاسيتهاالئالغربةمعهاتعاونتوإنما،اللحية

هذاخاطرأجلمنأتحدثلارجلأناالباشا.مواجهةفيعديدةمراتقلته،الآنأزعحك

هذهأهاليمنشخصيومذاتهذاعلىقمن".كلامهللحقيقةيتبعرجلوإنماذاك،أو

منلا.رامزوفاةبعد،المنطقة

الئانية،باشامدحتصدارةأثناءفيالأساسىبالقانونالخاصالسلطالمطالمرسومأصدرت

مرسومصدورروممساءاجتمعواوأدباءشعراءمنالعهدذلك"أحرار"أنالمعروفومن

السكرأمورلطبلالدولةأمررفيليتحدثرالاباشا،مدحتقصردخالأساسىالقانرن
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هذا.عنهومشهور،شبابهمنذالخمريدمنباشاومدحتالخمر،يحتسونوهم،والعربدة

علىمنفضوعندما،الأساسىالقانونإعلانبعثهاالئبالنشرةالخمرنشوةوالتقت

أختهلزوجقاليديهيغسلكانوبينمايقع،لالكىذراعيهعلىمستندأخرجالأكل

لمعدفيأنهذاكلوبعدالمرةهذهيستطيعتنباشا:يا:لسانهفىرجحوهوباشاطوسون

مكالما؟اعن

لهقال".أسبوعمنأكثرفليسالحالهذهعلىبقيتمإذاااقاثلآ:باشاطوسونعليهرد

...الحريمجناحإلىيدفعهوهوالكلامهذاباشاطوسون

حدوثه.ليلةنفسفيحدث.كلاأبلغت

مزاياهبقدرلكنومستقيمآ،فعالآواليآكانفقدباشا،مدحتقيمةمنأغضلاأنا

الوقتيوجبهفيماباشاوأدهمباضاصفوتإدراكنفسيدركيكنلم.عيوبفيهكانت

سياسية.أمورمن

نبهوههذا...ويلتزمالبلغاريةاللغةتدريسعلىيشجعكان،الطونةعلىواليآكانعندما

"لسانبأىاليدرسوا1لهم:فقال،السياسةهذهإليهاتؤدىالئالوخيمةالعواقبإلى

.ظاهرةلمعةلهيلأن،ئرارهعلىأصرأنهومعروف

فيأتدخلولم.بخطوةخطوةالقضاءيدفيالعزيزعبدالسلطاناستشهادمسألةكانت

فيه.دخلليفليسطبيعىكررموتهكانوإذا،بالإعدامالحكمقرارتخفيففيسوىشىء

مجمرعةفيهاوردتالتركيةباللغةرسالةأوروبافينشرتتقرلمآ،سنواتبعشروفاتهبعد

صحيحآ،الرسالةهذهفيوردماكانوإذا.قتلهفيالمشتركةوايأحماءالتفصيلاتمن

بها.علاقةليليسوأنهلي،ينتمونقنالحادثةلطالمشتركينبينلي!ىأنهمنهافيتضح

المحكمةحكمصدوروقتولكنباشا،مدحتمنالتخوفدائمكنتإفي،الحقيقةفي

.الاعدامحكمفيهينفذالأيستوجبالقدرمذامعروفآإنسانآأنرأيت

قتلته؟لوفيماالفائدةماثم

هذهأنسأفرضالشهداء.مصافدطعدوىوضدثإذاشيئآأفيدلنإنئكيدبكل

كلفيالوجودمنمحاخليفةمنفكمعلاثا،علىوأقبلها،صحيحةضدىالموجهةالفرية

ضدهايعملوجدهأومنهتخوفقنكللحظة
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الخراسالهمامسلمأبا-المسلمينالخلفاءاكبرمن-وهوالمنصورالعباسىالخليفةئعدملمأ

الدوانقيه؟الأسرةعلىالفضلصاحب

هذايقتنعلموبل؟الخلصأصدقائهمنوكان،البرمكيجعفريعدمالمالرشيد،وهارون

أيضأ!أقاربهظلموإنمافقط،

الإجراءباتخاذفقطاكتفيتوأفيخاصةباشا؟لمدحتمعاملىمنأخطرهذاأليس

ماوهو،لفعللايذائىالفرصةوجدلوالذ!باشامدحتمنمتوقعاعتداءضدالاحتياطى

أتوقعه.كنت

إلىمرتبهبصرفأمرتوكنت،الإطلاقعلىرجالهمنبرج!!ضررأدقأطقلم

الصدراةدرجةإلىأحيانآوصلتالئالمختلفةالوظائفدطرجالهبعضوعينتبل،أسرته

منوعينت.صلاحيتهمرأيتعندماباشا،رفتوخليلباشا،الرحمنعبدمثل،العظمى

الهامة.الدولةمراكزدطباشا،ورائفباشا،شاكرالمشرأيضأرجاله

أنهركمالقدر،جليللهالآعظم،الصدردطالإعدامالفاتحمحمدالسلطانتنفيذسرعةإن

معاملةهذهالتنفيذسرعةتكنلمباشا،خليلوهوفارنا،موقعةفيللعثمانيينالنصرأحرز

المقاومة.علىالأرواموتحريضهخيانتهمنهتظهرخطابأسطورةعلىترتكز

أعدمهكندماالئالثمرادبالسلطانالعميقةباشامحمدصوقرللوصلةإنكاريمكنوهل

محمود)كل!(الجلالةصاحبالسلطانجدممطقدمهلباشا،مصطفىعلمدارحادثةوفيشهيدآ!

الباشا؟.إلم!يضرآ

"تقويمفيقرأتأعوامأربعةمنذهكذا.بعيدةتاريخيةأمثلةعنللبحثحاجةهناكليست

مهيبأعظمصدروهوباشا)،"شوكتمحمودعلىأطيقترصاصةعشرةسبعأن"الوقائع

علمومعالنهار.وضحولطالحربيةوزارةأمامإربآ،إربآلهياورمعفمزقته.الحربيةووزير

يعثرلمالحرسأوالشرطةرجالمنواحدآرجلآفإن،اغتيالهوساعة.كلكانمقدمآالحكومة

فربما،أعرجبالعربةالفرارمنيتمكنلمالذ!طيكنلمولو،الحادثمكانفيأثرعدىله

الشرطة.رجالمثلذلكدطمثلهماختفوا،تدالمدنيونكان

العنادذلكمنجدأونفورىتأثرممطبسببكانباشا،مدحتمسألةفيهكذاإصرارى

بحيالمما.ملصقةبقعةصورةفيالاسمهذايبديأنعلىيعملالذىالعام
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كانإنه،الحقيقةفي.الدولةفيالأساسىالقانونواضعهوباشامدحتإن:يقولون

بعضفيومدحهوذكرهاحمهترديدكثرةمنظهرتحيزألكنللمشروطية.قديمأمويدآ

الكتب.

هذهأسبابيدرسلمولكنهأوروبا.فيالمشروطىالحكمفوائدغيريرلمباشامدحت

وأظن،بنيةلكلأومرضلكلتصلحلا"السلفات"أقراصايأخرى.تأثيراقاولاالمشروطية

أما،مفيدةغيرأفاأظنكنت.قوميةبنيةولكلشعبلكلتصلحلاالمشروطيةأصولأن

بضررها.مقتنعفإفحطالآن

علىاقترحعندماالدولمندولةأيةفيأساسىقانونأممطدرسقدباشامدحتيكنلم

"أوديانكان،متأصلفكرالموضوعهذافيلهيكنولم،الأساسىالقانونإعلانضرورة

عندنا،مشرعأفضلالوقتذلكفييكنلمهذاأفنديوأوديانالفكرمم!.أستاذهأفندممط"

قلعةحئباشامدحتمعذهبتهذهالمعرفةعدمأنوأظنالبلاد.يعرفيكنلمأنهخاصة

الطاثف.

للقانونلائحةباشاوعابدينبكوكمالباشاضياءحضراتمنكلأعذ39عامفي

المشيرالحربيةالمدارسوناظر،لائحةباشا""سعيدسريكاتبمنكلأعدكما،الأساسى

اللوائح.هذهليوقدموا،أخرىلائحةباشاسليمان

باشا،لمدحتمعارضآبككمالكانقط،أفكارتوافقالسادةهولاءبينيكنلم

عريضة،عشرينمنيقربماليوقدم.الموضوعهذافيباشالسعيدأصدقائهمعومعارضآ

عنتزيدلاالأوراقوهذهيلدز.منالحربيةوزارةإلىنقلتالتيالأوراقضمنمحفوظة

بيعت.أونهبتقدتكونألأفيايأمليحدوفيولذلكتاريخيةأوراقآكونها

باشاأدهمكانالمويدين.منكثركانواالخواصطبقةمنالأساسىللقانونالمعارضون

لشعبكاملةحريةإعطاءضدالدولةرجالمنالنفوذوأصحابالآخرينالوزراءمنوكئير

التونسىباشاالدينخيرمثلالحقفيجريئآوز-رآإنحئوإعداد،تأندونالشعوبمن

الأجلافتسليحقبلكثيرآالتفكيراينبغى1:العظمىالصدارةلطكانعندمامرةذاتليقال

باشا.الدينخيرتعبيرنصوهو"بالقانون

مسؤولياقاتجربةتريدالأمةدامتاماا:وقلتالعهد،تيارأمامالوقوفأستطعأكنلم
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الأساسيةالقوانينلوائحبينمنواخترت"الأمةتريدهمافليكننفسهاوحكممقدراتهاعن

وأصدرتجزئيةتعديلاتعليهاأدخلتأنبعدعليهاوصدقتباشا،مدحتلائحة

.المعروفالسلطانيالمرسوم

منكانفقدالآخرينلوائحعلىباشامدحتلائحةتفضيلعلىالبدايةفيمجبرآكنت

دواء11)1(الجملبحسابيساوى"مدحت"اسمبأنأفصحمريضلشعبنقدمأنالضرورى

.أخرىبصورةإسكاتهأستطيعكنلمو،طلبهالذمم!الدواءلهنقدمأن2االأمة

،الحربلتيارمتابعآشاهدآالأمةمجلسكانوبينماروسيا،لحربالعدةباشامدحتأعد

يحصروهاوأنالحربهذهعننتجالذىالطالعوسوءالكوارثكليحضلرلمطأنأرادوافقد

.وهناكهناتتكرروالتعرضاتالاعتراضاتهذهزالتومانطاتى،لط

فقدأناأما"أياستفانوس"معاهدةعلىوتعالشعبأن،بالوثائقوأثبت،عاليةبحبهةأقرر

برلين.مؤتمرمقرراتحققت

تضرأفةالحربأنلهتركىيومإلىالعرلقعلىجلوسىمنذفكرىعنأبعدلمو!!ما

حرب،دون"قلبه"مسألةحللتلأنئبعيدومنقريبمنإقيوخهالعتابمنكم.الأمة

وزوروهاالأمورقلبواليالمعارضينأنفيكئيرأفكرتاليونانمعالحربقبولوعند

مختلفة.ومعالطأشكالفيوالمحقةاللازمةتخوفاقيووضعوا

دونلفريقألتفتلالأفي)2(،العامةالحربهذهدخولمنموتفىفيكثيرآفكرث

.بانتصارهحسابيآاقتناعأاقتناعى

و-رهقونها.أممهميمحونفإفمفيها،المنتصرونحئ،للأممأفةكبرالحرفي

عزلتهلوأنئلكتمانداعيأيرولمجمآ،حبآتحبهالآمةأنفيكثرآباشامدحتاعتقد

إعدامى.حئأوخلعىالممكنمنوأنه،ضخمةثورةالبلادفيفستقوم

الوزراءمنكثيروهنأفيفحه،يفتحلمأحدآأنأوروباإلىأبعدتهعندماحدثوالذى

فيونشروهابالقصائدأيضآوهجوهمدحى،فيالقصائدالشعراءونظمالدولةورجال

اليئمذكراتهفييعترفالذ!باشا)"(مختارأحمدالغازىهرلاءبينومنوالكنب،الصحف

الحما!.هذايىمعينأرفصأ!اللالعرليةدحرفكلإدإدأعداد،الىماحملةأوماكلصةمحريكهوالحملمحا!المقعرد)1(

أالمولص(

الأوإط.العالمةالحر!)!(
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متفرعةله.ممغامرة،الحادثهذاعلىعامأالثلاثينمنيقاربمامروروبعدأخيرآ،نشرها

المسالة.هذهمن

أبدىقدباضامدحتيكنلملومنا،المسألةهذهلطالتحدثاللائقمنأنهأرىأكنلم

يصمتالمشروطىبالحكمأمةجدارةمدىعنالتحدثأودولا،السذاجةفيالدرجةهذه

مدادبعديجفلموالحريةأعطاهاالذمممانعمتهاوليإبعادعندالشكرخواصهاويقدمعوامها

صنيعها

شكلا،لمالعافيمستبدأكبروأفي،الاستبداديللحكممناصراعظمأدماأعلنواوالذت

تجاهى.موتفهمعنوسيتراجعون،موقيبعدبالحقيقةسيعترفونإنهم

باشا؟11مدحتوأدنتحاكصتالماذا1يسألونئ:

مؤاخذتممااويقصدون

الدامية.عمىالمرحوموفاةوهىمتوهة،وليست،محددةحادثةهنا

فاستشهد؟قتلوهأمالعزيزعبدالسلطانانتحرهل

مقتولآ.بلمنتحرآ،يمتلمالعزيزعمىبأنالآنمقتنعإفي

لم.العافيالطبعلماءأكبربوساطةمناقشتهويمكنجدآ،مطاطالطيبتقريرأولآ:

فيالأطباءانتباههذالفتلقد؟الاثنتينذراعيهشرايينيقطعأنمنتحريستطيعكيف

كنبهم.لطالأدباءوتناوله،الوقتذلك

محاكمةقبلنشرتمدحتأحمدللمرحوم"الانقلاب"أسكتابفيمشبوهةسطور

بلللباشا،عدوآيكنلمأفندكطمدحتوأحمد،سنواتأربعبحواليوإدانتهباشامدحت

.عبيدهومن،رجالهمنكان

الشهودوبجانب،المحاكماتأصولخلافعلىمعاملةتسبقهالم،علانيةالمحاكمةأجريت

المجرمين.بعضإقراراتتوجد

الئباللرجةالضصروفاقدومهصلونوالتمييزالجناياتمحكصةودوائراعضاءبأنالادعاء

كلتحقيرشأنهمنادعاء،المسألةهذهمئلهامةمسألةفيوالحقالعدلعنفيهاينحرفون

أفرادها.منفردباشامدحتالئالأمة

حكمكلىتطلعلكىالدينوعلماءالوزراءمنعالمستوىعلىهيئةتشكيلطلبت
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بعضإنحئأدبيآ،أوماديآسواءأحدعلىضغطآأمارسلموتبحثه.المحاكمفيمجراهأخذ

حئعرضبعضهمفإن،الدقةراعيناوإذا.الحريةبغايةأفكارهعلىثابتآكانالهيئةهذهأفراد

المتهعين،لصاعأغلبيةتكونأنتستطعلمالمتجحعةالأصواتفإنحالكلعلىبشخصى،

الدولة،رجالأعاظممنالمكونةالهيئةهذهمنانصافآاكثرالخصوصهذادطوكنت

منهم.أحدفيالاعدامحكمينفذلمو،المتهمينحياةورحمث

المحكصة:حكموفيالطيبتقريرعنأقوممطعقديآدلي!أويىد

جزوقدالعزيز،عبدالسلطانخلعفكرةصاحبهوباشاعودقحسينعسكرالستركان

عسكرالسترخصومةبسببالخلععحليةفيالمشتركينوببقيةباشا.ممدحتباشاعوفيحسين

إسبارطة.بلدتهإلىمقهورآونفاه،ونياشينهرتبتهمنيومذاتجردهالسلطانإنللسدطان،

فرصة.أوللطلهانتقمبلالحقود،باشاعوفيحسينهذاين!ص!لمو

بنادقشراءعمليةأثناءأظهربأشاعوفيحسين.وكذبفترهاتذلكوغرالاسرافأط

عونيحسينكانماوبقدر،بالخزينةالأضرارأماممتعصبكرشخصأنههذكط""مارتطط

كانبلالانتحار،العزيزعبدللسلطانيريديكنلمإنهمحتاجآ.كانمابقدرحقودآباشا

المحزنالخطابأيضأهذاعلىويبرهنمنه،فيهيتشفىيومأالسلطانفيليرىالحياةله-سيد

الموتيودمخلوعحاكممنهناكوليسمراد.السلطانإلىقابى""طوبمنأرسلهالذى

.بندمعنهل!حثوهوشعبهويسمعيرىأنقبل

السلطانأخذله.البيعةلمراسمالأولاليوممنذومشاقدآمحسوسآكانمرادالسلطانمرضن

كبيرآفعلردانالخلعغداةالخبيثعسكرالستررأىجدآ.كثيرونلهالموالونكرة.على

صورةبأىالخطرإزالةونجوبرأىلذلك.قليلةمدةخلالالعزفىعبدالسلطانلصاعسيحدث

العزفى.عبدالسلطاناستشهادحادثإلىأدىالذىالسببهووهذاالصور.من

وجودمسألةالثانيةالدرجةفيتأقيانتحارآ،يكنلموقتلآكانوقعماأنمنالتحققبعد

المتهمين.بينأبرياءوجودعدمأو

منكلكاننسيافا.تبلتسجيلهاأودمسألةالأسطرهذهكتابةوبعدالآن"تذكرت

المدرسةطلابمجىءبحماسينتظرونا!دثفيورفاقهماباشاومدحتباشاعونيحسين

جاءتعليهاالمتفقالساعةأنتصوراحينها".طالق"بشيكفي"خانه"موقتفياطربية
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خاننا".ثممعنااتفقباشاسليمان..امه:قائلينبعضهممعفتحدثواومرت

إنكارها.أحديستيمولا،حقيقيةالحادثةهذه

نأظهوربعدالثانيةالمرتبةفيتأدماالمتهحينبينبرىءوجودعدمأووجودمسألةإننعم،

قضائهم.إلىفمردهنسيانظهروإذايفنأت.أويحرفلمالجرم

بأيدكماالطائفقلعةسجونفيليلةذاتخنقاباشاومحمودباشامدحتأنيذعون

أرضىولنفيه،دخللمطفليسصحيحآ،هذاكانلوحئ،بالاسممعروفينوجنودضباط

عنه.

وأؤيدالتاريخعلىالضوءألقىأنبذلكأريدهى،كماباليعلىخطرتواقعةهناأنقل

عبدالشريفهوالطائفإلمماالمتهحينإرسالوقتمكةأميركان:بالتاريخادعائىواقعة

صريحةباشا،مدحتوبخاصة،الخلععمليةلأركان.الشريفعداوةكانتالمصلب.ا

سوءبتجنيبهمفورآفأمرت،أقدامهمعلىالحديديةالقيودضربأنهحمدث.وواضحة

كبدالشريفاعتقلباشاعثمانوقائدهالحجازواليفإنمعروفهوماوعلى.المعاملة

.الامارةمنوعزله،المطلب

الأجانببعضمنحدتتمحاولةإنفيها:قالالوقتذلكفيعريضةالشريفإلىكتب

لاقاهاالئوالمعاملة،التدخلهذامنعوأنهمصر،إلىباشاومحمودباشامدحتلتهريب

هذا.بسببكانت

خاليآيكنلمادعاءهفإنهذاومع،المطلبعبدالشريفكلاممنواحدةكلمةأصدقلم

هذ-شهروبحالةفيبأنهباشاعثمانأخطرتإهاله.إلىبمايحدوالذىبالقدرايأهميةمن

تعديلآ.أوعذرآالأمرهذانيأقبلولنشخصيآ،الحرسسأصائلفإدطالباشو-ش،

رجلآكانباشاورضاباشا.عثمانإلىإرادقيالوتتذلكلطسكرتيريباشارضاأبلغ

المتهمينإيذاءبعدمينبهانالمناسبةهذهفياستأذنئوقد.كلامهفيجادآ،شخصيتهفيجادآ

بدولابتقدير.كلامهاستصوبتوقد،الانسانيةتقتضيهلمامراعاةكثرآ،عليهمالضغطأو

.الآنالقصرأوراقيينموحودةهذامسودةأن

الأمرتنفيذالمناسبمنورأوارؤسائهممنخافواقدالحراسيكونربماأنهالآنأفكر

جاءتئالىالتقاريرإنقائلآ:أردفإنما.وسلامتهممنفعتهممعيتفقذلكوأن،الراقع
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الأطباء.شهاداتهاومرفق،طبيعيةالاثنينميتةإن:تقول

ليسالأسطرهذهكتبصتإنئفأكرروأعودباشا،مدحتعنبهالتحدثأردتماهذا

.عادلغرهجاءمناحمىحمايةأجلمنوإنما،ذاقيأجلمن

أيقنثوإذا،أقدامهبوقعوأحسمئ،يقتربفالموتهذابعدسأعيشكممعروفأليس

بهأوستالذ!رئىوأقابلأموتفإفيالحقائقهذهشخصكلفيهيعرفسيأقييومآأن

".)1(مستريحبضميروألطافه،عدلهفيوأثقدائمآ

المصريةاذلة

لهبالسماحالعزيزعبدالسلطانمنامتيازأخذفينجحقدباشاإحماعيلالخديوىكان

منضخمةمبالغاستدانةفيفتورطالامتيازهذااستغلوقد.)2(الأجنبيةالدولةمنبالاستدانة

مشاريعوعلىيحياها،أصبحالئوالترفالبذخحياةوعلىملذاتهعلىصرفهااطارج

"مائةسنينعشرظرففيد-سنهبلغتحئ،كثيرةقصوربناءوعلىمدروسةغيرخاسرة

للجنيهالكبيرةالشرائيةالقوةالحسبانفيأخذناإذاجدآضخمذينوهوذهي،جنيه"مليون

العثمانية.الدولةديونكثيرآيقاربكانانهنعلمأنضخامتهلتقد-سويكفىأنذاك،الذهى

كانالئالسويسقناةأسهمطرحإلىإحماعيلالخديوياضطرالباهضةالديونهذهأمام

شقت-الئفرنساأنومع.+(القناةأسهممجموعمنتقرييآ44%وتبلغللبيعيملكها

ونجحفرنساسبقبريطانيا-وزراء-رئيسدزرائيلىأنإلأشرائها،لطترغبكانت-القناة

إنكلترةأنواضحآأصبحإذ،باريسقيامةوقامتبخس،وبئمنالأسهمهذهشراءفي

مصر.علىحناحيهابس!ت

فوائدلتسديدتكفىتكنلمأنهاإذ،الكبيرةالديونتسديدفيالأسهمهذهبيعينجحولم

البابوعلىباشاإحماعيلالخديويعلىتضغطانوفرنساإنكلترةوأخذت،الديونهذه

رضخوأخيرأ.المصريةالماليةالشوونعلىالرقابةبحقمطالبتينالدرونهذهلتسديدالعالي

-041صال!!!مىواطرامنىالحميد.عدحر!محمدد.ترحمة:24-34صالحيد،عبداللطانمذكراتافطر:)1(

اللغرية.دأحطانهاهيكصانفيهاوفدحيدةك!ولترحمة421

يالهداياوإعراقهالضيزعداللطلىرصرةسدم8729اهـ-92812891رحصعن52دطزالاقيهذاعلىحص)2(

"!ءزالمهالم*كاييا"لم!كا!3،(5*ه.ادالمه.+01؟ن!د!4!وللم243.4-242:ذلكلطالظر.كذلكاللاطارحارخو-و

.951ص،المبرد"عرببةالموصعة+(

016

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


فرنسىووزيرالماليةلوزارةإنكليزىوزير:أجنبيينوزيرينوزارتهلطوأدخلباشاإحماعيل

الدائنين،حقوقعلىالمحافظةبحجةالمصاريفيقللانأ!بحااللذ-فىالاعمارلوزارة

.العامالرأىيثركانمماالحجةبنفسكثرةقضايانيويتدخلان

ألف18منقواتهعددبزيادةالعزيزعبدالسلطانمنإذنآاخذقدإحماعيلالخدروىكان

ألف11إلىالجندتعدادفأنزلواايأجانبالوزراءفجاء،جندىألف03إلىجندى

نصفمنكثرأيالتقاعد،علىالضباطمنوحمسمائةألفينأحالواكمافقط،جندي

كانتالجي!قفيالعاليةالرتبأنعلمناإذاسيصالامصر،فيشديدأاستياءوئدمما،الضباط

المصريرنالضباطوكانايأرناؤوط،أوالجركسأوايأتراكالضباطلطتقربيآمحصورة

فالتفوأثارهاالوطنيةالمشاعرحركمماالتقاعدعلىأحيلواالذينمنايلأغلبيةيشكلون

عرابما.أحمدحولالمصريونالضباط

باشا،إحماعيلالخديوىعزلمصرنيالقلاقلزيادةالحميدعبدالسلطانرأىعندما

أهـ-692رجب5نيمصرعلىخدورآباشاتوفيقمحمدابنهمكانهونصب

مححدالخديوىعلىالضغطفينجحواحئمصرفيالوطنييننشاطواستمرام.5/6/987

السلطانرقاهوقد،الحربيةوزيرمنصبعرابأحمدفيهااحتلوطنيةوزارةلتشكيلتوفيق

الأولى.الدرجةمنالمجيديةوبوسامالباشريةبرتبةعليهوأنعملواءرتبةإلىالحميدعبد

الأجانبالمرظفينطردثمأولآ،الجيشلتقويةالسعىهوباشاعراببهقامعملأولكان

الإسكندرية،أمامالحربيةسفنهحاحشدإلىوفرنسابمانكلترةحدامما،المصريةالادارةمن

فرفضتمصر،لاحتلالموحدعسكركطبعحلالقيامإنكلترةعلىفرنسااقترحتوقد

فتحبعد-لاسيماأصبحتالئمصرعنفرنساإبعادتريدكانتيأفا،الاقتراحهذاإنكلترة

لانكلترة.بالغةأهميةذات-السويسقناة

معمتصثيأ.كلصرإنكلترةانفراديكنولممصر،فيمطامعأيضآلهاكانتفرنساولكن

دطونجحتإسطبول،فيالكبرىالأوروبيةللدولمرئمرعقدإلىسعتلذامصالحها،

عسكريةبحملةللقيامالعثمانيةالدولةإلىطلبتقدمهوالمرممرهذاتراروكانمسعاها،

عهدحا.سابقإلىايأوضاعوإعادةمصرفيالاستقرارلتأمينأشهرثلاثةخلال

علىالسلطانموقفبعضهمانتقدوقد،الاقتراحهذارفضالحميدعبدالسلطانولكن
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بحكمةتصرفالسلطانأنهىالحقيقةولكنإنكلترة،أماموحدهامصرتركأنهأساس

الوطنيين،المصريينلمحاربةمصرإلىجيوشآروسلأنالمعقولمنيكنلملأنهذلك،بالغة

،أخرىمرةالأجانبلسيطرةمصريقدموخرائبوأضلاءدماءمصرأرجاءيملأأنوبعد

يعيدأنهو"أمامهيقفأنمقدورهفييكنلم"الذىالكبرىالدولاقتراحلأنذلك

نإالمسلمينخليفةفيجميعآالمسلمينشعوريكونماذاثمعهدها.سابقإلىايأوضاع

سياسةلواءيحملالذممطوهوالمسيحيةالدولإلىمصرليقدممصرمسلمىبحيشهحارب

؟االإسلاميةالوحدة

فيأمرهايكنفلموفرنساإنكلترةأمامليقفمصرفيكبيربحيمثىالاحتفاظفكرةأما

المالية.الناحيةمنولاالعسكريةالناحيةمنلاالعثمانيةالدولةقدرة

الدولةلدىسعتأنهاالأوروبيةالدوللجميعإنكلترةأعلنتهذاالسلطانموقفأمام

إلىمضطرةفهىلذاذلك،رفضتولكنهاالقلاقللإزالةعسكريةبحملةللقيامالعثمانية

العثمانية،للدولةمصربتابعيةالمساستنوىلاوأنهامصر،فيالأوروبيينمصالححماية

الأجانبأحدضدالاسكندريةفيوقعت-مفتعلةئكون-وقدصغيرةحادثةواستغلت

واحتلتهاإليهاالانكليزيةالجيولقنزلتثمونصفساعاتستمدةالإسكندريةلقصف

السنةمنأيلول-15القعدةذكي2وفيامهـ-991212/7/882شعبانمنء2في

فيعرابأحمدجيشعلىانئصارهابعدالقاهرةمدينةالإنكليزيةالجيويقدخلتنفسها

الكبر".)1("التلمعركة

العثطنيةالديونلجنةتشكيل

ام2/12/881.هـ-9912محرممن28

الأخيرالعهد-لاسيماأسلافهمنالحميدعبدالسلطانورثهاالئالمشاكلأهممنكان

زادتوقدوفرنسا-إنكلترة-لاسيماالأجنبيةالدولديونمشكلةالعزيز-عبدللسلطان

المستمرةالححلاتتكلفهكانتوماالبلقاندولفيالمسترةللقلاقلنتيجةالديونهذه

نزيفآتشكلالمركبةفواثدهامعالدورنهذهوكانت،باهظةمصاريفمنلاحمادها

عامأقساطمنعليهاماتسديدعنالعثمانيةالدولةعجزتوعندما،الدولةلخزينةمستمرآ

،1)1/ر،"الملم+كاا)،دل!2)"+ه33ع!رهلمه+هدا.012.+"!ء+؟أ!ة!325-323/4تثر"هـةيه!ا3يئلمول73هح،ا"/33اك!*اأ!،!،للا/17ء9
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ترفضالمالوبيوتالدولفأصبحتالعثمانيةالدولةبإفلاسيسمىماأعلنأم875

إقراضها.)1(

المادية،الدولةقدرةمنالباقيةالبقيةعلىفقضتايأضرة-التركيةالروسيةالحربوجاءت

والئجدآالباهظةالمصاريفإلىإضافة،باهظةحربتعويضاتكاهلهاعلىأضافتإذ

.الضروسالحربتلكأثناءلط!ها

إلآ،إسطنبولمقرهاويكونالدائنينمطالبتدرسدوليةلجنةإنشاءبرلينمؤتمرقرروقد

حل.)2،أممطنجاخدونحالتالدائنينبينالخلافاتأن

خطورةومدىالماليالوضعهذاخطورةمدىيعلمالثاقببنظرهالحميدعبدالسلطانكان

فقدلذاالعثحافية،الدولةشؤونفيللتدخلقويةوحجةمدخلآلكوفاالآجنبية،الدوونتراكم

.ممقتضىام881سنةشكلفقدأخيرآ،إليهواهتدى،المستعصيةالمشكلةلهذهحلإيجادحاول

ووضع،الدائنةالجهاتتمثلأعضاءسبعةمنتتكونالعئمانيةللدهـنلجنةا)3(امحرمفرمانا

والملحالماليةالطوابعكوارداتاللجنةهذهتصرفتحتالعثمانيةالدولةوارداتبعض

الدائنة،الجهاتممثلىمعتفاوضوقدوبلغاريا،"الروملى"وضرائبوالتبغوالحريروالسمك

الدولةديونخفضفقدالعثمانيةللدولةكبيردمكاسبتحقيقالمفاوضاتهذهدطواستطاخ

أكماليرة234.43760.1إلىتركيةليرة885108.252.فوائدها--معأنذاكبلغتالي

أعمالهاإدارةاللجنةهذهواستطاعتفقط.%أإلىالفوائدتخفيضتمكماالنصفمناقلإلى

.أ"(الدائنينإلىمنتظمبشكلتدفعالديونوأصبحت،بكفاءة

قدوكانتعمرها،منالأخيرةالسنواتحئالديونهنهبدفعالعثمانيةالدولةاستمرت

وبذلكالحميد،عبدالسلطانلحكمالطويلةالسنواتأثناءفيمنهاالأكبرالقسمدفعت

بخطوتهالسلطاناستطاعكما،التحسنبعضالماليةالناحيةمنالعثمانيةالدولةحمعةخسنت

الأجنبية.الدولتدخلعواملمنمهمعاملإزالةهذه

تستهلكوكانت،العثمانيةالماليةوزارةأهميتهالطتفوقكانتاللجنةهذهأنشكلا

282.ص،الثرقيةوا!!لةالفصانجةالدولة)1(

283.صالرفية،والممالةالغمانجةالدولة)2(

.محرمشهريعدرلأله"محرم-*فرمالىدلكدعى

(4)حىلأ"4المهي+ء"،الم343اا"3!ه*هلىهلمادا،ا-ي!.!!لهأ؟ءولول.223/44.
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وكان،الماليةالضائقةمنبفتراتتمركانتالدولةفإنلذا،الدولةوارداتمنكبيرآجزءآ

أنذاكالمعاشيةالظروفرخصأنإلأ،شهرينكلإلأأحيانآرواتبهميستلمونلاالموظفون

الناحيةهذهفإنذلكومعكبير،بضيقالموظفونيشعرفلاايأمريسهلكانكبيرآرخصآ

إلىالنهايةفيأدىالذ!الأمر،الضباطتذمرسببتالىالعواملأهممنكانتبالذات

.)1(السلطانضدالانقلاب

الأرمنيةلةاث

الححيدعبدالسلطانعلىا)2(الأحمرا"السلطانلقبايأوروبيينالكئاببعضأطلق

ولاياتستفيأنذاكتعيشكانتالئالأرمنطاثفةكلىالمذابحبإيقاعإياهمتهمين

"ارضروم،أنذاك:العثمانيةالإداريةالتشكيلاتحسبيأقيماهىناضولا19فيعثمانية

أفمنجدالعثمانيةالمصادرودط"سيواسخاربوط،العزيز،معمورةبكر،ديار،بتليسوان،

عشرةستالآنتشملوهى"،الست"الولاياتاصمالولاياتهذهعلىيطلقونكانوا

ديار،سعرتمولق،،بتليسحكارى،،وانأكرى،،أرزنجانأرضروم،11:هىتركيافيولاية

".توقاتأماصيا،،سيواس،بينكولمالاطيا،،ألازغ،ينماردبكر،

تاريخيةنبذة

مجىءوقبلعصور،عدةقبلالأناضولجزيرةشبهمنالمنطقةهذهسكنواقدالأرمنكان

بينالنزاعمن!ةودطالكبر--كالاسكندرالفاتحينطريقعلىلذلكفكانوا،الأتراك

إلىأدىمما،الفارسيةوالامبراطوريةالبيزنطةالامبراطوريةوهىأنذاكالكبيرةالإمبراطوريات

إلىعددهمقلةمعتشتتهمويعزىتلك.سيطرةتحتوتارةهذدسيطرةتحتتارةوقوعهم

منهمالبعضيدقعكانمماالإمبراطورينين،بينالصداممنطقةفيوقوعهمأممي،السببهذا

.أخرىمناطقإلىوالتوجهالقتالمنطقةعنالابتعادإلى

سلطةتحتايلأغلبفيكاشاالئوالدولالإماراتبعضتاريخهمفيالأرمنشكلرقد

اضطهادمنعانواإنهمكما،الاستقلالسبللهمتيسرتوقلما،الكبرىالدولوسيطرة

المجوسالفرسالمحاولةهذهفياستوىوقد،وعقيدتهمدينهمعنفتنتهمومحاولتهمالغالبين

(1لم!ترتاء-بمعرييم33كا!لم"ا،31!لاكه+ل!!7إ74.1

كيار*.+يارالفرنيالك!لصهرالحيدعدالشطانعلىاللقبهداأصلق-ناول()
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تغييرالبيزنطونحاولبينما،المسيحيةعنتحويلهمالفرسحاولفقد،النصارىوالبيزنطيرن

وثقافتهم.لغتهمومحاربةايلأرثدوكسيالمذهبفيوإدخالهممذهبهم

الأرمنأصبحالبيزنطينوعلىالفرسعلىالمسلمينوتغلبدولتهوتوسعالإسلامظهوربعد

الأرمنأصبحمعاويةعهدوفيالبيزنطين.حكمتحتوتارةتارةالمسلمينالعربحكمتحت

معذاقيبحكميتمتعونكانواولكنهمالثالما"اتسطنطينملكهمعهدفيالأموىللحكمتابعين

التاريخ.مدارعلىالآخركأكقائداحترامفيالمسلمينكدأبعقيدقمحريةضمان

حئالأرمنهامرالئالتاريخيةايأدوارجميعنستعرضانالعجالةهذهفيهنانملكولا

ايأرمنبأننقولولكننا"الأرمنيةالحركاتظهوربداية"وهىعشرالتاسعالقرنأواسط

الزراعةإلىفانصرفواوالعملالعقيد!بحريةيتمتعونوكانواالعثحافي،الحبهمتحتبسلامعاشوا

التفرغاستطاعوافإنهمالعسكريةالخدمةعنئعفينكانواولماوالصياكة،والصيرفةوالنجارة

تنقطع.تكادلاحروبفيثلاثقاراتبدمائهمرؤواالذينالمسلينمنكثرلأعمالهم

لقبالعثمانيةالدولةأطلقتفقدالعثصانية،الدولةويينبينهموالوفاقالوئامولاستمرار

الأرمن.علىااالمخلصةالأمة11

والروملى،الأناضولفيوالأتراكالأرمنعايقولقدا:امذكراتهلطداشاجاليقول

نإحئ،الوفاقبينهموساد،متجاورينوعرضهاالتركيةالدولةطولفيبل،والآستانة

الأتراكيبنالصداتةوكانتايأرمنية،المسألةاحمهشىءذكرمنبتاتآخلاالعهدذلكتاريخ

أسيافيقريتهغادرإذاكانالتركىأنذلكفمنلها،حدلاالعاثليةالثزونفيوالأرمن

ومباشرةأسرتهبرعايةالأرمنجرانهإلىعهدشخصيةمصلحةأوخا!ة،لشوونالصغرى

هذهجهتهممنيدونالأرمنكانوكذلك،قيامخيربذلكفقاموا،بحقوقهوالعنايةشرونه

الآستانةفيولاالرومللىفيولاالأناضولفىيكنولم.الأتراكجيرافمحولنفسهاالثقة

الأرمنية،بالحروفالمدارسفيتعفمكانتالتركيةاللغةلأن،بالأرمنيةيتكلمواحدأرمئ

مفتوحةالحكوميةالمناصبوكانت،التركيةباللغةيقامالقداسكاننفسهاالكناشوفي

إخلاصآ.وأشدهمولاءالعئمانيينالرعاياكثرنعذهموكنا،للأرمن

بعدالآستانةفيبالبقاءالأرثوذكسيةللبطر-سكيةخانمحمدالفاتحالسلطانحمحوقد

الهمةوعلوالمروءةبدافعبلخارجىبضغط"لااليونانيينومنحالعثمانيينأيديفيسقوطها
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فيأرمنيةبطرهـكيةأيضآوأنشأ"الدينية"الامتيازاتتسمىالحقوقمنعدة"المحضوالكرم

مملكنه.عاصمة

أوروباجهاتمنجهةأىفيتكونتتكنلمالذىالوقتفيأىم1462عامففى

البطريركيةببقاءعزهأوجفيوهوالمسلمينالسلاطينأحدحمح"الأقليات"حقوقفكرة

تتعلقالشخصيةالحقوقمنسلسلة"دينية"كامتيازاتاليونانيينمنحثمالآستانةنياليونانية

أخرىيأمةأخرىبطريركيةملكهعاصحةفيأنشأإنهبل،والتعليموالوراثةبالزواج

".)1(والامتيازاتالحقوقتلكمئلومنحها،والأغلالالآصفادفيترسف

ونوابالوزراءمنهمفكان،العثمانيةالدولةفيرفيعةمناصبالأرمنمنكثيرتقلدوقد

مواقعتقلدواالذينالأرمنيةالشخصياتبعضأحماءهناوندرج،ونوابوأعيانالوزراء

العئمانية:الدولةفىمهصة

الوزراء:

للماليةوزيرآ:باشاكازازيانأغرب10

والبرقللبريدوزيرآ:باشاداودأرتنغارابيتالمارشال20

والبرقللبريدوزيرآ:باشاياورتنغرأندون30

والبرقللبريدوزيرآ:ماردكيانأوسكان.4

الاجتماعيةللشؤونوزيرآ:حلاجيانبردوس.ه

الاجتماعيةللشرونوزيرآ:سينابيانكريكورالمحامى60

الاجتماعيةللشؤونوزيرآ:أغاتونكريكور7.

الاجتماعيةللشوونوزيرآ:نورادونكيانجبرائيل8.

للخارجيةوزيرآ:نورادونكيانجبرائيل.9

الخاصةللخزانةوز-سآ:باشاصاكيزأوهانيس.ا.

الخاصةللخزانةوزيرأ:باشابورتقاليانميخائيل.أأ

271.،"26-صسكرممما،أحمدعديتمر-:"،السفاحياضاحمالامدكراتا)1(
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:لأعهانا

باشا.أراميانأبراهام2-باشا.كيومجويانأوهانيسالمارشال-ا

نورادونكيان.-4.أزاريانمانوك3-

:بلنواا

أم876لسنةالنوابمجلسفي-أ

ويردىأللةأوهانيس10

ماكصوديانصبوح.2

يازجيانروبن3.

باروبيانساهاك.4

بالاريانهامازايسب.ه

تارجيانمانوك6.

طوبالتنميخائيل7.

شاهنيانأغوب80

قارجيانتانيل.9

ام809لسنةالنوابمجلس-ب

زوهرابكريكور.ا

هلاجيانبدروس.2

بابكياناغوب30

بوياجياناغوب40

بوشكزنيانارتين50

داغاوارياننزارتالدكتور60

إسبارتاليانأسطيفان70

بوياجيانهايرسوم8.

دركارابديانكغام.9

(:الأولى)المشروطية

النيابماالمجلسرئيسوكيل:

إسطبولنائب:

أدرنةنائب:

بورصةنائب:

أرضرومناثب:

حلبنائب:

أنقرةنائب:

سيواسنائب:

أرضرومنائب:

()1(:الثانية)المشروطية

إسطنبولنائب:

إسطنبولنائب:

تكرداغنائب:

تكرداغنائب:

حلبنائب:

سيواسنائب:

إزميرنائب:

كوزاننائب:

موشنائب:

(1)+ةق"!هلمءول4كل!*+ءولأحا،3كه.39-فى6.
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أرضرومنائب:باسترماجيانكراكين.أ.

واننائب:بابازيانواهان.اا

وخارجموضوعناخارجلكونه4191لعامالنيابهماالمجلسفيالنوابأحماءهناندرجولا

نستعرضها.الئالتارخيةالفترة

كالمدراءأخرىمهمةمناصبتسلمواالذينالأرمنمنالموظفينأعاءتعدادنستيمولا

ممئرمنكانواايأرمنإننقولأننستطعولكن،والمتصرفينالولاةومعاوفيالعامين

ضعففرصوانتهاز،قبلهممنبدأتالئالتململحركةوإن،بالامتيازاتتمتعآايلأتليات

المطامعخدمةأجلمنروسىوتمويلبتشويقإلأالأمرأولدطتبدألمالعثمانيةالدولة

تاسحكمتحتيرزخونكانواالقيصريةروسيافيالموجودينايأرمنبأنعلمآ،الروسية

العثمانية.الدولةفيالأرمنيعيشهاكانالئالطيعيةبالظروفتقاسلاجدآسيئةوظروف

سنةالأرمنيةباللغةالمطوعكتا/بهنيأوهانسيانميخائيلوهوالأرمنالمولفينأحدويبرر

وليسالعثمانيةالدولةدطالأرمنيةالحركاتظهورسبب"ومعارضوه"الطشناقباسم6091

مثلكاسروحشأماموالنضالالوقرفجدأالصعبمن"إن:بقولهالقيصريةروسيالط

تركيا".)1(دطالفعالياتإبداءوالأنسب،الأفضلمنف!نلذاروسيا،

الدولةضدالمسلحةبالحركاتقامتالئالأرمنيةالجمعياتقادةمعظمأنويلاحظ

والقتلالتهديدسبلالجمعياتهذهاتبعتوقد،الروسيةقفقاسياأرمنمنكانواالعثمانية

منهمبارز-شأشخاصآفقتلت،بأمرهمالاثممارأوبهمالالتحاقفييرغبونلاالذفىللأرمن

يسكنهاكانوالئإليهاالنفوذاستطاعواوولايةمدينةكلوفيإزميروفيإسطبولني

الأرمن.

أولول+"3)"تركية"ذكرياتكتابهفيهارولدنيويوركجريدةمراسلواتمانسيدفييقول

يأقي:ما4191سنةالمطوعص!ذهثمح!7(3

منكان"هل073(:)فىس!!!ه"كريفز"السيدأرضرومدطالانكليزىالقنصل"سألت

أثارتالئايأرمنيةالجمعياتهذهتأتلملوهناالدموىالصراعهذايحدثأنالممكن

؟11.للعصيانودفعتهمايأرمن

(1)+،لخة!هلصيولء4ن!++حولأاء421.3.3.
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سئقتل".كانواحدآأرمنيآأنأظنلاإذ...لا"اطبعآا:فأجاب

هذهإحدىأن"لو:طرابزونفياليهوداحدلياقال:يأقيمايقولنفسهالكتابوفي

يؤخذونالآرمنإن؟الحياةقيدعلىواحدار!خطهناكبقىلماروسيافيحدثتالحركات

بينمامراقتة،ورسائلهم،بلدانهمعننائيةمناطقفيللخدمةوئرسلونروسيافيللجندية

يدرسونحرةمدارسهم،للجنديةيؤخذونولاالثرواتويقتنونتركيادطرفاهفييعيشون

والخصومة"العداوةفيهاويلقنونالقومىتاريخهمفيها

فقطواحدآمليونآتعدادهالملغقوميةجمعيمكنكيفالكلام"وضورصةقائلآ:أردفثم

؟110)1(واحدةأمةفيأوروبامساحةنصفتقاربكبيرةمساحةعلىينتشرون

أيةفياكثريةيولفونيكونوافلملذاتركيا،فطواسعةمساحةعلىمنتشرينالأرمنكان

عليها.أرمنيةدولةبتشكيليطالبونكانواالئالستالولاياتمنولاية

الإحصائياتهنانوردفإنناالمناطقهذهفيوجودهمونسبةعددهمعنفكرةنةخذولكى

المصادر:مختلفحسب

1591000102138()سنةحيانباي

0100113،.1(!..)سنةتوربيزة

1000.00114(ا!3)سنةكرنتانسرند.ل.

.،10910.11158()سنةل!ط()"ء،4ليمج

(ناضولولاياتني1000.001.1(419)سنة(صلالبانكيفورك

العثمانيةالممالكجميعلط000100118

0001957.1أورمانيانالبطريرك

000.0.061لابسيرسالآلمانالضر

العثمانيةالممالكجميعني1882000.02156()سنةنظرلوحهة)بالس!بةاجاتماشش

الأناضرلشرقلط000181011(الأرمنبطريرك

10005610.1(129)سنةالريطانيةالسنويةالاحصاثبة

تركيانفوسمن%ا.1)نسبة00014751)9187(الفرنسيالأصفرالكتاب

0100112،.5918(أسنةبسنس)1(دىنسيس

")،لشة+!حيه38،34،عء)أيع.1213.
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من7%بنسبة)اكط5091851.492.1()سنةالعثمانيةاطولةاإحصائية

تركيا(.سكان

الآتيةالمصدرحسبالت!عالشرقيةالولاياتفيالأرمننفوس

المسلمونالأرمن

354،4)531،1052)521(م981)6فاليرىالروفيسرر

209،3)0571627526رترود

01133)000حاكنرولان

.125838كرنت

النفرسمن817%بنسبةأى

4!875.139025.453البريطانيةالمعارفدائرة

أخرون366)587

،مسلمون74%بنسبةاى

.أخرون%اأوأرمن%ا5

البريطانيةفالمرسوعةالأرمناكثريةفيهاتتجمعكانتالئالخمسللولاياتبالنسبةأما

الآرقام:هذهتعطى

مسلمون087.8281.

أرمنء2)633.

أخرون875.917

.أخرون7%،أرمن24%،مسلحون96%بنسبةأكط

يأقي:كماكانتالآرمننسبةفإن+!ل!أهح"هـاممونتوبالنسبة

%42(درنةلط33%بتلشلط

%أ6.8وانكط%302.أرضرومكط

%61اسطنبول%61بكرديار

%1،21)العزفىية(لازيغا%7،51سيواس

وأقضاءأوولا!ةأيةفي!ريةيكونوالمالأرصارد!ءول*6!!امح!*ةادء4+هولاكناله:ليأ،كل!93ء34"ع?+ء95يذكر)1(

ناحبة.
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%5،5صةبور%5،01ةنقرأ

%1،1إزصر%5،4زنبراطر

./.31لطصطموقا%.،9نيةقو

817%الأخرىالرلايات

!وسأناثهكههس!!ا"حلمحاس!ولمجلةفيفيذكر)ف!أع!-لقؤ.7("وان"فيالفرنسىالقنصلأما

يألما)1(:كماوررزعهاملايينثلاثةهركلهلمالعافيالأرمن

00010.031تركيا

000100111روسيا

0001005بلغاريارومانيا،بولرنيا،،مصأمريثا،

سوءمن؟العثمانيةالدولةتلبوفيالقليلةالنسبةهذهأرمنيةدولةتقومأنيمكنفكيفإذن

محقآكانسالزبورىاللوردفإنلذا،منطقةأيةفيأكثريةيملكونيكونوالمإنهمالأرمنحظ

ىأيملكونلاالأرمنإنأم878سنةإلانجليزالسفراءاجتماععندخطابهفيقالعندما

الدولة:عناصرمنعنصر

فالحكمأرمنستان،فيالذاقيالحكملتأسيسملائمةشروطأوعناصرأيةهناك"ليست

أرمنستانفيالأرضمنشاسعةمساحاتيقطونالذينللأرمنبالنسبةمستحيلالذاقي

منوإنفيها،أغلبيةيشكلواأندونكئيرةمختلفةوأديانعناصرمعممتزجونإفمحيث

لهم".)2(تجمعنقطةتكونولايةأيةعلىالعئورجدآالصعب

الذممطالتقريرفي-للأرمنبصداقته-المعروفأولكاسح.+.للا(الفرنسىالسفرويقول

يأقي:ما+اث؟!شأ.ول(الفرنسىالخارجيةلوزيرم0412918فيقدمه

ايأرمناتحدوتدأم،885سنةحواليمرةلأولأوروبافيالأرمنيةالمسألة"أثيرت

الجمعياتفأسسوا،واحدةوحركةغايةحولوأمريكاوالنمساوإنكلترةفرنسافيالمنتشرون

الإدارةمساوئبيانفيومهروا،والإنجليزيةالفرنسيةباللغةالصحفوأصدرواالوطنية

الجرائد.هذهفيالتركية

.22-5758صالاكق،المثهـدر)2(

.952ص،السايقالمصدر()
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يتكلمونكانواالذ-شالرجال!ولاءيذكراهتمامآتبدلمفرنسابأنهناالاعترافويجدر

.)1(أراراتوجبالنوحوعنالصليبيينعندائمأ

وسعتالمعارضينجمعتا.غلادستون"حكومةإنإذ،لندننيكبيرآترحيبآلقواولكنهم

ممكنة.مساعدةكللهموأبدتتنطعهمفي

هذا؟مستقلةأرمنستانيتشكيلهل؟المتشابكالوضعلهذاإيجادهيمكنحلأئحسنآ،

يعي!قطبيعيةبحدودمحددةأرضآليستأرمنستانلأنذلكأبدآ،فيهالتفكيريمكنلاأمر

تركيا،أنحاءجميعلطمبعثرونفالأرمنبلغاريا،فيالوضعكانكمامتجانسونأناسعليها

ايلأ!لية"أرمنسثان"أما،المسلمينمعفيهايعيشون"ارمنستان"عليهايطلقونالئوالمنطقة

فإن،الشاكلةهذهعلىأرمنستانإقامةطلبتفإذا،وإيرانوروسياتركيابينموزعةفهى

هذامستقلةواحدةولايةتعيينالصعبمنإنهبلفقط،هذاليسمكانها،تحديدالصعبمن

110)2(النمط

لاايأرمنإنااايألمافي:للسفرقالعندماالحميدعبدالسلطانكررهانفسهاوالحقيقة

".مكانأىلطأغلبيةيشكلون

أفمإلأ،وتراثهمولغتهمعقيدثمبحفظالعثمانيينللمسلمينيدينونالأرمنانومع

-أولالأرمنالروسواستغلمنها،جزءاقتطاعأرادواالعثمانيةالدولةضعفرأواعندما

لمصالحهاايأرمنيةالحركةتبنتبريطانياولكن،عنهمتحولواثمالموضوعهذافيالأمر-

!اغلادستون"وأصبح.المحافظينهريمةبعدالحكمإلىالليبراليينوصولبعدلاسيماا.غاصة

ايأرمنية.القضيةعنالأولالمدافع

فيإسطنبولمشارفإلىووصلت،الجهاتجميعدطالروسيةالجيويقتقدمتأنوبعد

إعلانفيمحذورأىالأرمنيةالطائفةترلمام878سنة-التركيةالروسيةالحربأعقاب

القائدمهنئآ"نرسيس"الأرمئالبطريركبرئاسةمنهموفدوذهب،الروسبانتصارابنهاجها

حكمتأسيسفيللأرمنالعونإبداءمنهطالبآروسيا،بإنتصارنيقولاى""الغراندوقالروصي

تلثلطاسئرواونجم،السلامعل!فرحدنياث!لةمىكحدرودالأرمىككرلرد:الأرمنالمررحيرممظملألىدلك)1(

+أرارات*.حبالعلىنوحضيةرتأنبحدالمطقة

.2026-95صال!ايق،المصدر()
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وطنيةخيانةسياسىعرفأىفي-يزال-ولايعذكانالتصرفهذاأنومعلهم.ذاقي

لاالوفد،فيعضوأىمنولاالبطر-ركمنواحدةشعرةبمسلمأحدآأنإلأ،الاعدامعقوبتها

بعقدالأموروتسويةرحيلهمبعدولاإسطبول،مشارفعلىالروسوجودأثناءلط

شرحها.سبقالئالمعاهدات

ستفانوس""أيامعاهدةمنعشرةالسادسةالمادةدطالأرمنيةالمسألةفعلآالروسأدرجوقد

إجراءبوجوبقضتالئ"برلين"معاهدةمنوالستينالحادىالبندفيذكرهاأعيدثم

الأرمن.فيهاررجدالئالولاياتفيالضروريةالاصلاحالت"11

مجموعأنذاكالشرقيةللمسألةالسياسىالقاموسفييعئكان"الإصلاحات"مصطلح

فيالمسيحيةللطوائفمستقلذاقيحكملتأسيسالضروريةوالموسساتوالحقوقالامتيازات

أصربرلينمعاهدةعلىللتوقيع)ضطرارهرغمالحميدعبدالسلطانفإنلذا،العثمانيةالدولة

أقبلأنعلىالموتأفضلإنئاا:المشهورةقولتهقائلأالبندهذاتطيقعدمعلىوعزموبعناد

".الانفصالإلىالأناضولشرقىستقودالئالإصلاحاتهذه

نحتلفآشيئآتعئكانتالأناضولشرقىفي"الاصلاحات"فإنالعثمانيةللدولةبالنسبة

فعلآتسكنهاكانتالأماكنفهذهمئلآ،"كريت"فيأوبلغاريافيالإصلاحات"11عنتمامآ

ذاتيأحكمآإعطاءهاف!نلذا،العثمانيةالدولةوقلبمركزعنبعيدةوكانتمسيحيةامحنرية

العثمانية.للدولةمميتآخطرآيعئلا

العثمانية،الدولةقلبتعدوكانت،مسلحونسكانهامنالعظمىفالغالبيةالأناضولأما

جميعأماميتزحزحلاصلبآموقفآيقفأنالحميدعبدللسلطانالطيعىمنكانلذا

هذهإجراءبوجوبالسلطانبريطانياأنذرتوعندما.الخارجيةالدوليةالتهديدات

"جناقإلىالاسكندريةمنالبحريةأساطيلهابتحريكإنذارهاوشفعت،الاصلاحات

عزلعلىواعتمد،موقفهعلىومصرآوثابتآصلبآبقىبلالسلطانموقفيلنلم"قلعة

العاليالبابوأرسلوروسيا-فرنساإليهاستمال-إذالدوليالتأييدعنبريطانياموقف

لموفعلآ،مستقلةلدولةالداخليةالشؤونفيتدخلآطلبهاعدتبريطانياإلىرحميةمذكرة

أساطيلها.)1(سحبإكواضطرتثديداتهاتنفيذبريطانياتستطع

(""كاحصلىالم+هيكل+ءالم!33اا"ح!3+ههلىهلما/01،9.+أ!*!؟+س!4ول.4.3-3323/4
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العثمانيةالدولةفيالقاطنينالأرمنحرضتقنأولكانتروسيافإنسابقأذكرناكما

فيللتدخلمبررلايجادوجههافيوالمشاكلالقلاقلإئارةثمداخليأ،إضعافهاإلىأولآللوصول

الأرمنبأنعلمأاالمسلمينظلمضدالمسيحيينعنالدفاعبدعرىوئانيآ،الداخليةونهاشر

الدولةمعحدودهاعلىأرمنيةدولةتشكيلثمحال،أسوأفيكانواروسيافيالقاطنير

عندماولكنها،البلقانفيسياستهانفسذلكفيمتبعةونفوذهاسيطرتهاتحتتكون،العثمانية

ظهرلهاقلبتتدوبلغاريارومانياأمثالالبلقانفيتشكيلهافيساعدتالئالدولأنرات

نأخشيت،المتوسطايأبيضالبحرإلىالوصولفيأمامهاوعائقأسدآتشكلوأصبحتالمجن

الروسية،القوميةسياسةإلىوتحولتايأرمنية،المسألةمنيديهافنفضت،نفسهالخطأتكرر

القوميةوكانت،الروسىالمجتحعفيالروسيةغرالقومياتجميعتذويبتحاولوأخذت

،هوادةدونالظالمةالسياسةهذهرؤوسهاعلىانصبتالئالقومياتهذهضمنمنايمارمنية

قوميتهم.ونيكنيستهموفيلغتهمفىالأرمنفحورب

ولكى،العثمانيةللدولةوإزعاجتهديدكورقةالأرمنيةالمسألةبريطانياتبنتالأثناءهذهني

الدولةتشكيلعندىالعربالخليجإلىوالوصولدوفامجولحاجزآروسياأمامتشكل

الأرمنية.

كناوفيماحديثأ،مئليأخذالروسىالصحفىرابوبورت"جاءفي:مذكراتهفيهرتزليقول

ليأوضحولقدبك"،"نازارمعوخاصةالأرمنيةاللجانمععلاقةعلىانهليتبيننتحدث

".)1(بالمالالأرمنالثوارتسندالانكليزيةالحكومةأنرابوبورت

الملكة،مستشاركوهينلارثريقدمئانحمثجولدمناطلبت1أخر:موضوعفيويقول

".)2(الأرمنيةاللجنةفىهامعضوهوالذىأرجيللدرقصديقلأنه

العناصر"وأما":الشرقية"المسألةكمابهفيكاملمصطفىالمعروفالمصرىالزعيمويقو!

وقد،دينيةوبدساشالدينبعواملتثورفهيكإنكلئرة-الدولبعض-تستعملهاكالأرمن

بينماتامةسكينةعلىكانواالكاثوليكالأرمنأنوشوهدايأرمنيةالمسألةفيجليآذللثثبت

الأرمنمنماتوافالذين.العثمانيةالحكومةضدالمكائدويدبرونيثورونالبروتستانتكان

.04صهرترل،يربات)1(

.04ص،هرتزليريات)!(
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".)1(الإنكليزيةالدساشفريسةماتواإنماالأرمنيةالحوادثفي

المسلحةالأرمنمةالجمإت

منأرمئبقيادةمسلحةأرمنيةجعيةأولجنيففيتشكلتأمأهـ/303886سنةفي

فيأرمنيةدولةتشكيلكايتهاكانت"خنجاك".+(اسمتحتا)3(بكا"نازاراحمهروسيا

الأجنبية.الدولتدخلعلىالاعتمادودونالمسلحبالصدام"الست"الولايات

ثما)4("تروشاكاباسمأخرىجمعيةمؤلفةالجمعيةهذهمنجاعةانشقتأم098سنةفي

الئالحركاتتعزىالجمعيةهذهوإلى"طشناق"،51(اسمبعدفيحاالجمعيةهذهاتخذت

وسيواسوطرابزونوصامصونوأرضرومإسطنبولدطالحميدعبدالسلطانعهدفيوقعت

ثوراتفيفتسببواروسيا،أرمنمنالجمعيةهذهقادةمعظموكانوموشاغ.بكروديار

وانتهت.كذلكالمسلمينومنالأرمنيةالطائفةمنايلألوفضحيتهاذهبداميةوحركات

الأرمندفعأنبعدوالترقىالاتحادعهدفيالأولىالعالميةالحربأثناءدطكبيرة.ممأساةأخيرآ

الجيشفيوالتطوعبلدهمخيانةإلىالمسلحةالأرمنيةالجمعياتقبلومنروسياقبلمن

منجزءإتتطاعفيلهمالروسمساعدةأملعلىالعثمانيةالدولةحدوداقتحمالذىالروسى

أكثريةيشكلونقلنا--كمايكونوالمأفممعأرمنيةدولةلتشكيلالعثمانيةالدولةأراضى

الأرمنهؤلاءإبعادسوىحلأىأنذاكالعثمانيةالحكومةترفلم.منطقةأوولايةأممنفي

إلىاووالعراقولبنانسورياإلىونقلهم،الحدوديةالمنطقةعنالمحتلالأجبىمعالمتعاونين

لمحيثالحربظلوفيالقاسيةالشتاءظروفلطالتهجيرعمليةوتمت.الحاليةتركياكرب

مآسىعنأسفرمماالمهجرفىايلأرمنمنالآلافلمئاتالكافيةالنقلوسائلتملكالدولةتكن

انتشرالذىالتيفوئيدمرضبسبوكذلكوالإرهاقالبردبسببمنهمكثيرموتوعن

وهذا.والقرىالمدنفيالمقيمينوالسكانالمهجرينأرواحمنالآلافمئاتوحصدأنذاك

.6ص.حسينمحمدمحمدللدكترر،الحديثةالوطةالاتجاهات)1(

روبا.منوخاصةالحارحمنالدواءعلىكادتالأرميةالحركاتفيادةأديلاحظ)2(

بانرس.صرتمعا.:؟(

أسلم.:مصاه()

الانحاد.ساه:)5(
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عنخارجولأنه،كاملكتابإلىيحتاجيأنهحولهالتفاصيلإيرادنملكلاطويلموضوخ

.الكتابهذافينتناولهاالئالتاريخيةالفترة

الهونانمعالنزاع

اماهـ-31418/4/798سنةالقعدةذىمن16في

ذإ،القرمحرببعدهاالخاصةالامتيازاتبعضعلىحصلتقد"كريت"جزيرةكانت

معاون،معاونانللواليكانكما،المسيحيينمنوالقائمقامينالمتصرفينعددنصفكان

فإنلذافيه،ايأكئريةالمسيحيونيشكلإدارةمجلسلهاوكانمسيحى،ومعاونمسلم

جديد.منتبدأحئتنتهىتكنلمالمجلسهذاوبينالوالمببينالمشاكل

واستجاب،مسيحىبوالويطالبونيلحونالمسيحيونبدأعندما3الجزيرفيالقلاقلبدأت

هذاعلىالمسلمونفئار"كريت"،علىواليأباشا""كاراتودورسوعينالطلبمذاالسلطان

واستمرتالأموروتعقدت،استقالتهالواليفقدم،المسيحيينوبينبينهمالصداموبدأ،التعيين

الأموروصلتحئ،والرجالوالعتادبالأسلحةالجزيرةروم.ممداليونانوبدأتالصدامات

هذهاليونانوانتهزتاالجزيرةإلىالحربيةالسفنوإرسالهاايأوروبية،الدولتدخلإلى

متحدكبالجزيرةنزلواحيث"فاسوس"العميدقيادةتحتوجنودأأسطولآفأرسلتالفرصة

للمسلمينيتعرضوناليونانيونالجنودوبدأ،كذلكالدوليوالمجتمعالعثمانيةالدولةبذلك

إلىالأوروبيةالدولبهبعئتالذيالمشتركالدوليبالتحذيريهتمواأندونالدماءويريقون

إلحاقيمكنهالااليونانبأنوموضحة،التدخلهذامغبةمنإياهامحذرةمارس2يوماليونان

جيشها.لسحبأيامستةمهلةومعطيةها،الجزيرة

مؤخرآالسلطانعينهالذممماالمسيحىالواليأندرجةإلىالأزمةوتعقدتالقلاتلزادت

الروسيةالباخرةإلىالالتجاءسوىحياتهلإنقاذطريقآلهمجدلمباشا""باروفيجوهو

قرادفقاموال،ولاحكومةبلاالجز-رةوأصبحتالنحسا.إلىالهربثمالثافي""ألكسندر

مشتركةابصورةالجزيرةبإدارةالأوروبيةايأساطيل

بلأجع،العالمأنظاروأمام"كريت"جزيرةقالعسكرممطبالتدخلاليونانتكتفلمو

بوحداتثمايلأمر،اولصغيرةفدائيةبوحداتالعثمانيةالدولةحدودعلىبالهجومبدأت

العثحانية،المخافربتدمراليونافيالجيشبدأنيسان9االقعدةذىمن7الجمعةيوموفياكبر.
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الهجومفيالمدافعاستعملفقدنيسان17فيأما،نيسان14و11نيالهجوموكرر

الحدودية.العئمانيةالمخافرجميععلىواستولى

القيادلليونانويسلسوصبر،هدوءوتطوراثاالأموريراقبالحميدعبدالسلطانكان

اليونانيةالاعتداءاتبحميعويعلمهاالأوروبيةالدولويخبر،ممكنمدىأبعدإلىتذهبلكى

ويظهر،محتملخارجىعطفأوتأييدأيعناليونانيعزلأناستطاعوهكذا،بأولأولأ

مالهتمأنوبعد.الدبلوماسيةبالطرقالأمورتسويةومحاولتهنيتهوحسنصبرهجلاءبكل

.اليونانعلىالحربأعرتأراد

العونانية-التركيةالحرب

فيللتباحثيلدزقصرفياجتماععقدإلىودعاهمالوزراءالحميدعبدالسلطانجع

عليها.الحربإعلانضرورةعدمأوضرورةوعن،اليونانمعالنزاعقضية

.ممادائماتصالعلىالسلطانوكان،ساعة56مددمتصلةاجتماعاتفيالوزراءبقى

وزيرالسلطاناستدعىوأضرآأراء،منيطرحومامناقشاتمنالاجتماعقاعةفي!رى

أبدىوعندما،السريعبالنصرثقتهمدىوعنالعسكرىالوضعفيرأيهعنوسألهاطربية

السلطانأبدى،العسكريةخطهالخارطةعلىللسلطانشارحآبالنصر،الكاملةثقتهالوزير

.الحربإعلانعلىموافقته

باختصارنقولولكنناومعاركها،وتطوراثاالحربهذهصفحاتاستعراضهنايسعنالا

يكتسحوأناليونانيبالجيشوسريعةساحقةهريمةينزلأناستطاعالعثمالماالجيشبأن

الطريقفانفتحعليها،يعتمداليونالماالجيشكانالئالحصينةالجبليةالعسكريةالمواتعجميع

"أثينا".العاصمةإلىأمامه

أخرىوزارةوتشكلتالوزارةسقطتاليونانفيالعسكريةالهزيمةبوادربدتعندما

،الدولهذهأيدىبيناليونانمصروضعتأهامعلنة،الأوروبيةبالدولبالاستنجادقامث

.القتاللايقافالعئمانيةالدولةلدىالتوسطروسياقيصرمنطلبواكما

ما-و.9/1الحجةذ!من17فيالقتالبإيقافقوادهإلىوأوعزالقيصررجاءالسلطانلى
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السنطانمخاطبآالانتصارهذا.ممناسبةالرائعةملحمتهشوقىأحمدالشعراءأميرأنشدوقد

الحميد:)1(عبد

تضرلثأيانالفةدصنوينصرأغلبوالحقالحقيعلوبسيفك

يتغلبللذىإلأالأمرولاالورىفيالملكأيةإلآالسيفوما

المؤدبللداةالمربىلنعمفإنه،الطغاةالقوتمبهفأذفي

والمتطببالطبالحسامفنعمدائهاكلمنالدولاتبهوداو

تتألباستيقظتنامهووإنساهرآباتإنالملكخطوبتنام

أشيبوحوران،ثكلىو)أرمينيا(بحادثنراعأناللياليأمئا

يسلبوخوفكيعطهارجاؤكالعرىمحلولةاليونانومملكة

تكذبلاالصبحمثلبأسطعكيافاالمومنينأميرهددت

كوكبذكائلثعاليمنيساريهصادقآعثحانسيففجرآزالوما

غيهبوانجابالخطبداحىتكشف!رهالحادثاتصرعتماإذا

مأربودتةفيهامأربلهمالئخلافتكفيهالعداوهاب

اليونانمعالصلحعقد

.أم4/12/987اهـ-3دارجب9

إسطنبولفي"طوبخانة"قصرفيالقتالإيقاففيتوسطتالىالدولسفراءاجتماععقد

كان-الذىالاجتصاعهذاواستمرباش!ا"،"ترفيقالعثمانيةالدولةخارجيةوزيررئاسةتحت

أسسخلالهبحثتيومأ،عشروستةأشهرثلاثةمدة-الأسبوعفياجتماعين.كلعدليعقد

أهمها:نستعرضاتفاقاتإكوتوصلتالمتحاربنينالدولتينبينالصلح

،اليونانإلىالحربفيعليهااستولتالتي"تساليا"منطقةالعثحانيةالدولةتعيدأنا-

العثمانية.الدولةلصاعالدولتينيينالحدودرسميعادأنعلى

كتعويضاتعثمانيةذهبيةلرةملايينأربعةمبلغالعثمانيةالدولةإلىاليونانتقدمأن2-

حرب.

.،1/2،ضرقيأحمدالثحراءم!/9+الرنجات"(1)
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صنلذفىالعئمانيةالدولةرعاياإلىعثمانيةذهبيةليرةألفمائةمبلغاليونانتقدمأن3-

.الحربألناءلطتضرروا

الحدود.)1(دطالعصاباتأعمالتنهىأن4-

العثمانيةالدولةضدمعهاالآوروبيةالدوللتعاطفونتيجةلليوناننصرآالبنودهذهوتعد

منهاأيخذتركيافزمتإذا11:السياسيةالمقولةأصبحتإذنصرها،ثارجئمنحرمتالئ

أنذاك.السياسىالجوفيقاعدةشيئآ"تأخذفلاانتصرتإذاأماالكثر،الشىء

الم"كاحىلا)1(يي!هالم*4.ا"+كاسكا3لىءلمه+ه،أي..+4.01+ح*؟أ،لة!.341/4
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الخامممىالفصل

العشرينالقرنأوائلفيالعثطنيةالدولة

الحميدعبدنالسلطوسياسة

العشرينالقرنأوائلفيالكبرىالدولوضع

التاسعالقرنأواخرفيوالقوةالآهميةناحيةمنوتسلسلهاالكبرىالدولترتيبكان

يأقي:كحاالعشر-فىالقرنوبدايةعشر

،اليابان،العثمانيةالدولةالنمسا،،المتحدةالرلاياتروسيا،فرنسا،ألمانيا،إنكلترة،

الصين.ثمإيطاليا،

يأتي:كماالدولهذهنفوسكانت091ا-.875السنواتوبين

مليونأ382إلىمليونآ303منمستعحراتها"جيع"معإنكلترةازدادت

مليونآ.)66(إلىمليون)42(منألمانيانفوسوقلت

مليونآ.)86(إلىمليونآ)45(منفرنسانفوسوزادت

مليونآ.1()23إلىمليونآ)98(منروسياونفوس

مليونآ.)86(إلىمليونآ)45(منالمتحدةالولاياتونفوس

مليونآ.)45(إلىمليونآ)38(منالنحساونفوس

مليونآ.)57(إلىمليونآ)64(منالعثمانيةالدولةنفوسونقصت

مليرنآ.)56(إلىمليونأ)33(منالياباننفوسوزادت

مليونأ.331(إلىمليونآ)27(منإيطالياونفوس

مليونآ.)043(إلىمليونآ)348(منالصينونفوس
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كماولاياتها.منالكثرفقدهانتيجةوذلكقفت،العثمانيةالدولةنفوسأنويلاحظ

إنكلترةكانت.)1(الفترةهذهفيمليونآ1(194)إلىمليونأ)1326(منلمالعانفوسازداد

كانتولكنأنذاك،أسطولوكبرأتوىأسطولهاوكانالعالمفيدولةأتوىالفترةهذهفي

ألمانيا،دولةوهىلانكلترةخطرةكمنافسةوتنتصبيتألقنجمهابدأأخرىدولةهناك

مانوعابعيدتينكوفماولكن،السريعوالتطورالنمودورفيدخلتاقددولتانهناكوكانت

هماالدولتانهاتان،الشرقفيأوأوروبافيإنكلترةلسياسةمنافستينتكونالمفإنهما

.واليابانالمتحدةالولايات

يأقي:كمافكانتالبلقاندولأما

نسمة،0.139.5.ونفوسها2اكم3اد56مساحتها)ملكية(:رومانيا

نسمة.000.555.2ونفوسها2كم427.45مساحتها)ملكية(:الصرب

نسمة..000228ونفوسها2كم4279مساحتهاايأصود:الجبلإمارة

نسمة.000.453.2ونفوسها2كم8.46د9مساحتها)ملكية(اليونان

نسمة.000.403ونفوسها2كم9837مساحتها(العثمانيةللدولة)التابعةبلغارياإمارة

ونفوسها2كم51564مساحتها(العثمانيةللدولة)التابعةوالهرسكالبوسنة

نسمة..000737.1

عليهاتعيش2كم1551344قدرهامساحةأوروبافىتشغلالعثمانيةالدولةوكانت

نسحة.9.6ه.0.04

الحميدعبدللسلطناظرجهةسةالسب

بهاتتربص،والانحلالالتفككحافةعلىواسعةإصراطوريةالحميدعبدالسلطانتسلم

المناسبةالفرصةسنحتكلمامنهاجزءعلىوتنقضتقريمأ،الكبرىايأوروبيةالدولجميع

لها.

مثلهاواسعةدولةإنبل،الخارجيينأعدائهافيمحصورةالعثمانيةالدولةمتاعبتكنولم

.الإدارةفيكبيرةصعوبةتجدأنبدلامتعددةولغاتومذاهبوأديانقومياتفيهاتعيش

!ثر2!"(عل!،3"3ا!3،ا"3اك!78لاارو!للاحه.202/7
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الداخليةوالثوراتالاضطراباتفتثيرالناحيةهذهتستغلماكثيرآالكبيرةالدولوكانت

ضعفآ.وتزيدهاالعثمانيةالدولةتنهككانتاليئ

عبدالسلطاناستطاعشخصأىقدرةتفوقالئالمعقدةوالمشاكلالصعوباتهذهأمام

وثلاثينثلاتطوالالخسائربأتلالخارجيةالسياسةدفةيديرأنالسياسىبذكائهالحميد

مدةالعئمانيةالامبراطوريةعلىالمحافظةيستطيعوالمالحكمإلىالاتحاديونجاءوعندماسنة.

.سنواتعشر

فيالدخولتجنبالخارجيةالحميدعبدالسلطانلسياسةالمميزةالسماتأهممنكان

والئالقرمحربأعقبتالئ"باريمى"معاهدةبنودأنجيدآيعلمكانلأنهذلك.الحروب

وأن،المفعولنافذةتعدلمالعئمانيةالدولةحدودبضمانالأوروبيةالدولتعهدتضحنت

فقدلذلكالغباء،منضربآكانعليهاالاعتمادفإنلذالها،ظهرهاأدارتقدالدولجميع

أنذاكالقوةتملككانتالئالفئةوأن،حكمهبدايةلطروسيامعللدخولمعارضتهرأينا

بالدولةزجوا-باريسمعاهدةبنودعلىيعتمدونكانوا-الذ-شالانقلابرجالمن

منها.كبرةأحزاءوضئعتأنهكتهاضروسحربفيالعثمانية

شهرآإلأتدملماليونانمعخاطفةحربفيإلآيدخللمالطويلحكحهطوالأنهنجدلذا

منبهبأسلاكادرونشأالعمرانفيهاانتعش،طويلةسلامفترةبذلكفأمنواحدآ،

فيتقريمآفنئالذممطالكادرهذا،إليهمالحاجةأمسفيالعثمانيةالإمبراطوريةكانتالمتعنمين

بعد.فيماالاستقلالحروبوفيرعونةبكلالاتحاديوندخلهاالئالأوكالعالميةا!رب

إنقاذسبيلفيأخرىدولمعحروبفيليدخليكنلمفإنههذهسياستهوبسبب

يستنزفولا،العثمانيةالدولةمعمرتبطةبقائهااستمرارمنالأملقطعإماراتأوولايات

منه.أملولاتحتهطائللافيصاوقواهاالدولةموارد

سا،مةعلىيحافظكانإذنفكيفالحربمنيقتربالحميدعبدالسلطانيكنلمإذن

؟ادولتهافتراسفىكلهاتطمعقويةدولبيندولتهوأمن

للتناقضاتالذكىالماهرالاسئغلالعلىالمرتكزةالخارجيةسياستهفيالثانيةالسمةتبرزهنا

شبكةإلىذلكفيمستندآمصالحهاوتضاربالأوروبيةالدولبينالموجودةوالخلافات

والقيتقرييآ،العالمعواصمجميعفيفروعلهاكانتوالئأسسهاالئالقويةالاستخبارات
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..اغ.والصحفالأحزابومواقفوالاقتصاديةوالاجتماعيةالسياسيةبالأخبارتزودهكانت

إنكلترةويضعإنكلترة،أمامألمانيايضعكانبأنهبالقولالسياسةهذهنوجزأنونستطيع

ووراءأحيانآروسياأمامالنمساويدفعالحياد،موقففىفرنسايمقىأنويحاولروسيا،أمام

المحافظة.ممحاولةفتنلخصالبلقانفيسياستهأما.)1(البلقانفيالانفرادمنليمنعهاأحيانآألمانيا

وأ،أخرىجهةمنوالصربيينواليونانيينجهةمنوالمقدونيينالبلغاريينبينالتوازنعلى

.ممختلفبينهمالخلافوإثارةالعئمانية،الدولةضدبالاتحادلهمالسماحعدمأوضحبعبارة

بينهم.الموجودالسابقالعداءعلىذلكفيمعتمدآالوسائل

خبدالسلطان"إنالحميد:عبدالسلطانسياسةوصففيايأفغانيالدتجماليقول

فيخصوصآوسياسةودهاءذكاءلرجحهمالعصررجالنوابغمنأربعةمعوفينلواعميد

جليسه.تسخير

لهالمناوئويخرج،الغربدولمنالصعابمنلملكهيقاممايذللرأيناهإذاعجبولا

والأميرالملكذلكلطسواءبحجنه،مقتنعآ،وسيرهسيرتهوعنعنهراضيأحضرتهمن

".)2(الملكعيوباكبرمنوالجبنكبير،الكبرعيبإن!ياللأسفولكنوالسفير...

تطرأهوةلكلمعدوحو،الغربيةالدولومرامىالسياسيةالأموردقائقمنيعلم"ورأيته

وسلمآ.مخرجأالملكعلى

علىأوروباتتفقلاكىالعواملوأمضىالوسائلخ!فىمنأعدماأدهشى،ماوأعظم

إلآيمكنلاالعئمانيةالسلطةتجزئةأنمحسوسآعيانآوهـيهاالعئمانية،الممالكفيخطرعصل

بأسرها.الأوروبيةالمصالكبخراب

بهالتضعضعأحبولةأوروبا،أخذتهاالئالصغيرةالبلقانلدوليقظتهكانتوهكذا

جزءآالمملكةأجزاءمنلتقتطع،الداخليةشوونهافىللتدخلبهاوتتذرعالعثمانيةالسلطنة

،بحربالدولةعنللخروجالبلقاندولكلمةتجمعأنأوروباحاولتوكلحا؟خر،بعد

)1(،لموللم،+مكل!+لاع.ا!ح!اح*مملا!.29.!ه

جاةوكلظاهرالعئصايةوالاستحباراتالأصرحاللكرةذلكفيقأثرأكاطبر،اممميدعدالسلطانالألعا!الدينحماذيهم

رحالكرةلأدالقراهاوييدالمرضوع،لهداتطرناوأدبقوتدالحبن،يلدلكفعزاالسلطاد،!فهاكارالئالعزلة

لىالالقلاباتترفوأححتإسطبولفيكثرتالئالأحنبيةالدولحواسشمقارعةعلىاحرصبكانتالأص!،

.اللقاننيوتجاصةكرتالئ،الريةالحمحياتولمحاريةلصالحها،العئمانيةاللرلة
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وكيد.كلمةمنجعوهماوتفريقربطوهمالحلالعجيببدهائهيسارعالسلطانكان

اطميدعبدلأمرطائعآرضخفرديناند،البرنسأصرهمودهاءشكيمتهمشدةمعفالبلغار

حفلةفيالدولةمشيرىمعوانتظم،المشريةبرتبةوافتخر"الطربولق"،العشافيالشعارولبس

السلاملك".11الجمعةصلاة

الفرجيرىلاكولدالحميدعبدالسلطانمعأمرهفكان"نيقولا"الأسودالجبلأميرأما

دونلهيرسلهزهيداستقراضعلىكفالةوطلباليد،ذاتقلةشكاكلماكان.أبيهمنإلأ

منكان"الحالي"الملكإيطالياعهدوليإلىزفهاالئابنتهجهازواكثرسند،ولاعوض

.الشأنالعظيمالسلطانذلكمعالبلقاندولبقيةوهكذاالححيد.عبدالسلطانجيب

،البلقاندولكنرمنويئستوحيطه،الحميدعبدالسلطانبسياسةذرعآأوروباضاقت

حلومآالدويلاتأخفإلىبالاستغواءهتهاوصرفت،الدسائسبلسكيدهافحولت

لتتدهورالعشانيةبالدولةتتحرلقبدأتفقد،اليوناندولةوهىوطيشآ،غرورآوأكثرها

الحميد".عبدالسلطانمعبالحرب

أوروبا،مكايدلابطاكاللازمةالعدةوإعدادهحذرهوشدةالسلطانيقظةمنرأيتهما"أما

إلىدفعئفقدعمومأ"المسلحينفضةفيه"الذىبالدولةللنهوضواستعدادهنواياهوحسن

تسقملاالشرقفيالإسلاميةالممالكإناليقينعلمعالمآ،والملكبالخلافةفبايعتهلهيدكطمد

بعدواحدةازدرادهاالأضروفيوتجزلمها،إضعافهاوراءالسعىمنولاأوروبا،شراكمن

".)1(الأعظمالخليفةرايةتحتوانضواءعمومىوانتباهبيقظةإلأأخرى

أصدرقدالمعارضةجزبرئيس"غلادستون"كانالسلطةالحميدعبدالسلطانتولىعندما

البريطانيةالحكومةودعا،الانسانيةعدوبأنهمقالإذوصف،أبشعالأتراكفيهوصفكنيبآ

نأومع.الأوروبيةالقارةمنوطردهاالعثحانيةالدولةعلىحربشنإلىالأوروبيةوالحكومات

إنكلترة،مصادقةإلىتميلالعزفى-عبدالسلطانعهدأواخر-حئكانتالعئمانيةالدولةسياسة

الأففالما.الديرحمالخاطراتعنلقلأ245-246،صعمارةمحمدللدكتررالأفعالما،!لدينلجمال:الكاملة)1(الأعمار

لهحدامماالمضفة،الانحاتلحضإهلريعذنجماالرود!ضأصاكاالحيدعداللطادمعالأفغافيالديىحمالعلافةلأدعلمأ

+يهدم:عبدهمحصدالثخوصديقهتلصيدهعهيقرلكماكالىفقدله،ما!تسترحعأنهالمعروفةعضب!لهإحدئلطالقولاك

كالحكحة".ياهمالالحدة
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إلىالروسيةالقواتوصولحئلإنكلترةالمتفرجوالموقفالتركيةالروسيةالحربأنإلأ

ئمحى.لاأثرآفيهاوتركالسلطاننفسفيحزإسطبولمشارف

الدولةضدعدائيةسياسةانتهجام088سنةالحكمإلىغلادستونوصلوعندما

أنذاك.دولةأقوىأمامتقفأنعليهاالسهلمنيكنلميلأنهشاكلها،منزادمماالعئمانية

الأوروبيةالسياسةعاءفييمزغنجمهابدأالئألمانياإليهيستميلانالسلطانقررفقدلذطث

مدصلاحيةإعطاءوأهمها،معينة.ممصاعلهابالتلويحوذلكلانكلترة،ومنافسنذكأكبر

لها.-بغداد-البصرةبرلينحديدسكةخطوط

تعذالبصرة-بغداد-برلينحديدسكةامتيازمنحموضوعفيالسلطانوسياسة

وإذكاء،ناحيةمنايأخرىالدولمعيحفظهكانالذىالدقيقالتوازنفيجيدآأنموذجآ

ضدتكتلهاعدملضمانأخرىناحيةمنالأوروبيةالدولبينالمتضأربةوالمصاعالمنافسة

التفصيل:ببعضالمسألةهذهسنتناولف!ننالذلك،العثمانيةالدولة

قليلةالبلادفيالحديديةالسككخطوطكانتالحكمإلىالحميدعبدالسلطانجاءعندما

العسكريةالنواحىمنإليهاماسةبحاحةايأطرافالمتراميةالعثمانيةالدولةوكانتجدآ

والسياسية.والاقتصادية

علىلدولةالحياةشرايين.ممثابةالحديديةالسككخطوطكانتالعسكريةالناحيةفمن

يسهلكانممابسرعةالجبهاتإلىالجيولقإرسالتسهلكانتإفاالتحزق..إذوشك

الجيش.وسوقوالنعبئةالدفاعخطط

ناحيةمنالعثمانيةالدولةفقرمدى1877سنة-التركيةالروسيةالحربأظهرتوقد

إلىيمادرالسلطانأننرىلذاوجردها.قلةعننتجتالئايأضرارومدىالخطوطهذه

بدا-اليونانيةالتركيةالحربودطمانصتر-سلانيك.وخط-سلانيكإسطنبولخطإنشاء

منهما.العثمافيالجيشاستفادةومدىالخطينهذينأهميةمدى

بالبحر-كبيرةتكنلم-وإنالمنطقةهذهربطبذلكفأمن-إزصرالقصبةخطمدثم

إلىكيلومترات3013منالحديدالسككطولمجموعارتفعوبذلك.المتوسطالأبيض

.)1(الأناضولفيكيلومترأء7.2والروملىفيكيلومنرأ3991منهاكيلومترآ،0045

.71-6717صلرري،عنادصطئ،وثورالنالماالحبدعد)1(
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العثمانيةالدولةوأطرافأجزاء-سبطوأنأخرىخطوطآيمدأنتورالسلطانكان

تكاليفهاارتفاخأولهمامهمينعائقينأمامهيجدكانأنهلولاالحديديةالخطوطمنبشبكة

هذافيالخبرةتملكالئالغربيةالشركاتركبةعدموثانيهما،اللازمالمالمنالخزينةوخلو

الاقتصادية.الناحيةمنمغريةأومربحةتكنلمالئالمشاريعهذهمثلإلىبالتقدمالمجال

العمل؟ماإذن

إلأالحديديةالسككمشاريعلانجازأمامهسبيللاأنهالثاقبببصرهالسلطانأدرك

الدولأمامهاللتلويحالعثمانيةالدولةإلىتقريبهافي-سغبلدولسياسية.كلصالحبالتلويح

.يقالكماواحدبحجرعصفورينبذلكفيضربالأخرى

لهايعطىلكىلبريطانيا-منافسةدولةكبرأصبحت-الئألمانيادولةالسلطاناختار

الهندلطريقخطيرآإستراتيجيآقديدأيشكلخطوهوإسطنبرل-بغدادخطإنشاءحقوق

معالمباحثاتامدإطالةتعمدأنهإلأقرارهبصوابيشعركانأنهومعلبريطانيا.بالنسبة

-وبخاصةالأخرىالغربيةنبفالدوليجسلكىسنواتلعدةالمرضوعحولألمانيا

لمالامتيازأنإلآ9918فيانتهتالمباحثاتأنومعالقرار،هذافعلردودويرىإنكلترة-

ومتوازنة.دقيقةحساباتبعد2091سنةفيإلأفائىبشكلللألمانئعط

البعيدةرالسياسيةالإصلاحيةونظراتهالسلطانبراعةأيضآيظهروفيهالحجازخطهناكثم

جدآباهظةمبالغيكلفكانوالذكماكيلومتر0002طرلهيقاربالذىالخطفهذا،المدى

؟السلطانفعلفماذاتمويلهأنذاكالعثحانيةالدولةخزينةبوسعيكنلم

يسهلكانالذىالخطهذالانشاءطاقتهحسبكل،التبرعإلىجيعآالمسلصيندعالقد

العالمدطالدينيةالحماسةمنموجةسرتوقدالحراح!،البيتإلىالمسلمينمنالملايينحج

وتركستانوإيرانوأفغانستانالهندإلىوإفريقيامصرمن،أقصاهإلىأقصاهمنالاسلامى

الذىللمشروعالخاصمالهمنكبيرة.ممبالغالسلطانوتبرع،والأناضولالعربيةوالبلاد

منها:كثيرةإيجابياتلهكانت

موقفتؤىممامعهوتجاو!مالخليفةبنداءالمسلمينارتباطمدىعمليوبشكلأظهرا-

الغربية.الدولأمامالسلطان

لها.رائدآالسلطانكانالئالاسلاميةابمعةسياسةمنالمشروعهذاقؤى2-
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ذللثوكان.العربيةالبلدانمنحيويةأقساممعايأناضول-ربطهذا-المشروعكان3-

والمدنالقرىوربطالتجارةوتوسعالبضائعتبادلفيللمسافرفى-السفرسهولة-عدايساعد

ببعضها.اظطفيهايمراليوالمناطقالصغيرة

السياسةكانتاليئالعربيةالمنطقةإلىبسرعةالجيشإرساليسهلالخطهذاكان4-

مثلآ(.)كاليمنالثوراتفيهاوتثيرفيهاوتطمعبهاتتربصالإنكليزية

والمضايقالمصريةالحدودإلىبسرعةالعثمالماالجيشانتقاليسهلالخطهذاكان5-

الأحمر.البحرفيالمهمةالمائية

"البحرالدافئةالبحارإلىالوصولفيروسيامطامعأمامالأبوابالخطهذاسد6-

فلسطين.فيالمقدسةالأماكنحاميةبأفاادعاءاتهااسكتكما"المتوسطالأبيض

/!؟9

.11

و!!!،1!3،3؟3!لا،!كاصر،لا..لأ+ا!سيألم!ا!مآ،لم

+أس-ام

برض!!!ج!ظ!يخولمحه!ء!!،لآءإ-"
"فيلململمأ!)،!دلأ9!3!ي!

!!،(!ئي،/؟،ء! /لم،.؟-ص"

،!"لأ*...5،".

آ،"(1)1لألم-!ي!،بئاكه؟ي!أ!لم!،،لاء3*م-./--7!ء--!..

لا32،كا!صج!!،:؟3!3.!-.3!لالا* .ئجزرا."-ألأ-(-

*!مهلالأ+*،نر!ص-"لم؟ء-،-*اء.!.لا.-3...!؟.؟ء!-".!إ،..؟لأ..لا4هـ!?؟

.ص،ءلأ،!ير/.:/"ر*-ص3.3:3.*.-لاولالأ!-!،.؟!ظعةظ(/بر"

اس،?س،لا(س*ساسئ!!إكأنحغ

.*،!37\*فىزرلأحمه،!ى*+،،،(-!رزلملم32!"يم!ثكاهـء.(-!3.!لا

الحبزخصعورة

إلى"الثاني"غليومألمانياإمبراطورهساقامزيارتانألمانيامعالتقاربنتيجةمنكانت

.ممظاهروأحيطحافلآاستقبالآاسئقبلحيثام988سنةالأولىالزيارةتمتإسطبول،

الزيارةهذهوفيجدآ.ممينةهدايا"اوغستا"الامبراطورةوعلىعليهالسلطانوأغدقالتكريم

والعتادبالأسلحةتزويدهوعلىألمانخبراءبوساطةالعشالماالجيشتدريبعلىالاتفاقتم

مشاريعرأسهاوعلىالمشاريعبإنجازيمالمانياستعهدالعثمانيةالدولةفإنوبالمقابك،الألماني

الحديد.السكك
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فيللسلطانثانيةبزيارةالألمافيالإمبراطورتامام"898سنة"أممطسنراتتسعوبعد

القدس.مدينةفيالكناشإحدىلافتتاحطريقه

والدولملتهبةكريتجزيرةمسألةكانتفقددقيقةبصورةمحددآالزيارةوقتاكان

سحبالألمانيالإمبراطورويقررالزيارةتأقيوهنا،العثمانيةالدولةمواجهةفيتقفالكبرئ

وإيطالياوروسياوفرنساإنكلترةبأساطيلأنذاكمحاصرةكانتالئالجزيرةحولأساطيله

فيوهوويصرح،العثمانيةللدولةالدولهذهمنائمقذمالانذارعلىالتوقيعيرفضثموألمانيا،

المسلمين.ولجميعللسلطانصديقبأنهالقدس

إكرامفيمبالغتهومعألمانيا،معتقاربأالحميدعبدالسلطانإبداءمنالرغموعلى

كانألمانياإلىواضحانحيازأكطلآنذلكبشىء،لهيتعهدلمأنهإلآالألمافي،الامبراطور

وبينمالها،العداءوإعلانأمامهافالوتوفالعثصانيةالدولةمنأملهاقطعإلىبإنكلترةسيدفع

إلهاعهيحاولنالسلطكان،ملموسةنتيحةإلىالوصولعلىيصرالألمالماالامبراطوركان

مامجموعقدرالفرنسيينأحدإنحيثزوجتهوعلىعليهالهداياوإغداقالضيافة.ممظاهر

بدأالامبراطورولكن)1(الذهبيةالقطعمنمليونونصفمليونآالمجالهذافيالسلطانصرفه

بدلابأنهإصرارهمنو-نريدبالامتعاضيشعرملموسةنتيجةأيةإلىوصولهعدميرىوهو

أخبرهوأخيرأألمانيا،بحانبالسلطانوقوفمدىيعرفوأنالأمور،لديهتتوضحأدأ

حولوفرنساإنكلترةبينبدأتالئالمنافسةحاليآيراقببأنهوكياسةلطفبكلالسلطان

إلأألمانيابحانبوصريحآواضحآموقفآيتخذأنحاليآيستطعلاوأنهإفريقيافيالمستعمرات

المنافسة.هذهنتيجةتتبينعندما

فىالمستعمراتحولالدولتينيبنالسباقيتطورأنيأملكانالسلطانأنوالحقيقة

منمصراستعادةاحتمالإلىأمامهالبابيفتحقدممابينهما،حربحدوثإلىإفريقيا

إفريقيا.ثهالمطعلىالسيطرةويستعيدإنكلترة

فإنهالمانيامنيقتربفعندماوحذر،دقةبكلمواقفه-فينكانالسلطانأننرىوهكذا

ومنمنهالأملتقطعلألمانياالمنافسةالأخرىالكبرىالدوليجعلولاحضنهادطيقعلا

صداقته.

(11/المى،+!،كايم*.!.ك!اكه!ما)ءطامملا2.3ولأ.
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ترتيبامتيازأعطىالقدسإلىراحلوهوالألمانيالامبراطورالسلطانودعوعندما

"كوك".شركةوهىإنكليزيةشركةإلىالألمانيللإمبراطورالفخمةالرحلة

تقولالموصلمنتقاريرالسلطاناستلمإسطبولمدينةايألمانيالامبراطورغادرعندما

البترولعنالحقيقةفيلمحثإنماالموصلفيالآثارعنالبحثيدعىالذيالألمافيالوفدبأن

الفخمةالاستقبالحفلةيلغىأنوكادالألمافيالنفاقهذامنالسلطانغضبوقد،هناك

ومستشاريهوزرائهمعالتشاوربعدقررأنهلولا،القدسفيالإمبراطورلاستقبالالمعدة

العثمانيةالدولةمصلحةإنإذ،بحوثهمنتيجةلمعرفةوبحذرسرآالألمافيالوفد.ممراقبةالاكتفاء

وهىالخصوصبذلكألمانيامعتعهدأىفيتدخللملأنهاالبترولعلىالعثورعندستتحقق

.الموضوعهذاحولقراراتهافيحرة

حوليأتيماالحميد"عبدالسلطان"والدىكتابهافيالحصيدعبدالسلطانبنتوتورد

زارنيالسلطةفيكنتاعندما1أنذاك:الدوليةالسياسةودطالألمالماالقيصرلطوالدهارأممط

الجانبرقيقوفغال،نشطشابفهوقرب،عنأعرفهفإنئلذاإسطبولفيمرتينالقيصر

وتجربةدرايةيملكلاولكنه،دورهيلعبأنأرادب"بسمارك"أطاحأنوبعد،ومحبوب

العسكرية.الناحيةمنألمانياتقويةهىغايته،بسماركوعقل

وحاذرتالأخرىالكبرىالدولأغفللمأنئإلأبألمانيا،خاصآاهتمامآأوليتأفحطومع

علىداومتأنئومع.دقيق.مميزانسياسئأزنالدوامعلىوكنتإغضاها،منالدوامعلى

سنحتكلماروسيالإمبراطورالصداتةأبدآأهللمأنئإلأالإمبراطور،معالصداقةحفظ

ذلك.يسترجبكانالجغرافيوضعنالأنذلك،الفرصةلي

الإمبراطورقامخاصاجتماعفيكناعندماالأمسياتإحدىوفيلي،الئانيةزيارتهعند

الحربوقعتإذااالجلالةصاحبيا:ليقائلآالاثنتينبيدكطوأمسكمكانهمنفجأةايألماني

أملكلاولكئعلى،عزيزصديق"أنت:أجبته؟كذلكألي!ىصفنافيستكونأوروبافي

الدوامعلىكنتلأنئذلكأنذاك"سيصدرقرارىإن،الآنمنلكالوعدإعطاءصلاحية

كانت.دولةأيةورغباتلمصاعهدفآكونأنلنفسىأحمحولمدولئمصلحةفيأفكر

لحظة،أيةفيالحربلنشوبدائمواحتمالمستمرتوترفيأنذاكالسياسيةأوروباظروف

منوكانهدوء،تشتعلنارعلىالبنزكسكب.ممثابةكانجانبأىإلىميلنافإنلذلك
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نحسبأنالضرورىمنكانلذلكنحرنا.الحرببإشعالالاقامأصابعترتفعأنالممكن

يكونأنالسهلمنليس.بصيرةدونمطلقآالتصرفوعدئمخطواتنامنخطوةلكلحسابآ

بسماركإن.بحقسياسةرجلهو"سياسىإنئاا:قالقنكلوليسسياسيآ،رجلآالانسان

اتصالليوكان،مراتعدةمعهتراسلتأوروبا،روحيعرفكانبحق..سياسةرجلكان

معه.خاص

يستطعونهلولكنوالاجتهاد،الجدوفيالجنديةفيالأولىالدرجةمنتعذأمةالألمانإن

ألاعيبوجهفيالوقوفيستطعرنوهللروسيا؟المتفوقالسكافيالعددميزةعلىالئغلب

الخفية؟الإنجليزيةالسياسة

دولة.أيةمععهدبأيأرتبطلمولكئفيه،البتأستطعلمماهذا

وقوتناشوكتناكسرتريدانوكانتا،الشرقنحومصوبةوفرنساإنكلترةأطماعكانت

بينهمحائلأأقفأن)1(الاسلاميةالجامعةبسياسةفحاولت،المسلمينوبينبينناالشقاقببث

كذلك،النمسا،لامبراطورصديقآكنت.مشكلةأيةإثارةمنكثيرأوحاذرتذلك.وبين

عمىرافقتفعندما،شخصيةحادثةإلىتعودعديدةسنواتمنذبدأتالئالصداقةوهذه

قصرالامراطورليفخصص"فيينا"فيمرضتأوروباإلىرحلتهفيالعزيزعبدالسلطان

استفدتوقدإسطبول،إلىعمىرجوعبعدأسبوعينلمدةوتأخرتللمعالجة"شرنبرن"

كانإيطالياملك"أمبرتو"الملكأنكما،السياسيةالعلاقاتتقويةفيالصداقةهذهمن

قنبلة.بحادثة"أمبرتو"اغتيللإسطبولزيارةلطعمانوئيلفكتورابنهكانوعندما،ليصديقآ

تقويةفيسببآذلكوكانملل!،وهوإلأالإقليحيةمياهناعمانوئيلالعهدولييتركلموهكذا

بيننا.الصداتة

يدممطبيندائمأبهأحتفظكنتالذكطالأسودالجبلأميربنتعمانوئيلزوجةكانت

طيبآ.رجلآوكان،راتبهوأعل!

ذإ"فردناند"أميرهمأرعىوكنتلروسيا.الشقاةالأبناءئعدونكانوافقدالبلغار-!نأما

الشيطاني،ذكائهمثللهشخصآحياقيفيأقابللمبأنئأقرلأنوأستيم،الخاصياوريجعلته

قوةمثلقوةإلىوي!نندالشقاةايأبناءهولاءرأسعلىالذكاءالناثرالأميرهذامئلكانوهكذا

الحلافة".اسبات0عارةهاالحميدعداللطاراضعصق)1(
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".)1(والدولةالأمةيحفظأناللةوأرجو.الدوامعلىوكوارثهاالحربتجنبتلقدروسيا.

العواملأهممن،الخارجيةسياستهفىدقيقأميزانأيمسكوهوالحميد،عبدالسلطانكان

"ذكرياتمحمابهفييقول"وودسهنرى"سيرالأميرالإنحئأوروبا،فيالسلاماستقرارني

لماالسلطةفيموجودآالحميدعبدالسلطانكانلوبأنهام249سنةالمطوعتركيا"عن

الحياد.)2(علىالعثمانيةالدولةلبقيتاندلعتولو،الأولىالعالميةالحرباندلعت

السلطانلقصرزياراتهإحدىفيانه"جامبون"إسطبولفيالفرنسىالسفرعنيروى

ولكنكليه،فسلمعربتهبركوبويهمالقصرمنخارجآالانكليزىالسفكلرأىالحميدعبد

بهفهتفالمقريين،أصدقائهمنكانأنهمعتحيتهعلىيردلموساهمآ،بداالإنكليزكطالسفير

الفرنسى:السفير

ضاجى؟ياالشرودهذاما-

الانكليزى:السفرفأجابه

جدأ.مريضالسلطانإن-

بذلك؟أنتشأنكوما-

حمح-لاشىءألمإنبعيدةستكونعالميةحربآأنتعتقدهل؟جامبونياتقولماذا-

؟.)3(بالسلطاناللة-

الدولمصاعبينالموجودةللتناقضاتاستغلالهفيالخارجيةالسلطانسياسةكانت

وادولتهعنالدفاعيةالناحيةتمثلالطريقهذاعنالعثمانيةالدولةخلاصعنومجئهالأوروبية

تبنيهلطفتتمثلوالداخليةالخارجيةسياستهفي"العلاجية"الناحيةأما"الوقائية"،الناحية

هذهبالتصسكإلأللشفاءدولتهأمامسبيللابأنهيؤمنكانإذ"،الاسلامية"الجامعةسياسة

قوةوتعطىالخارجيةالأطحاعأمامكلمتهموتوحيدالمسلمينجمعتستطيعالئالسياسة

وانبث،السياسةهذهيخدمطريقكليستعملفأخذ،وللمجتمعوللأسرةللإنسانوزحمآ

التمسكإلىوجهرآسرآالمسلمينيدعونإفريقياإلىالهندإلىتركستانمنودعاتهرجاله

11اكا!+،كا!كاكلقى4+2ء"لم،14ء؟لاول+53ا!لاكهطا.د-94و05

ا+ا!4ءت!رلم3-ءلمر/حما3كا!/3+ا"3ا2"،+ا"،!،!ول7/لم461

)ر،ايركاالى33ء+ءلللملمعاولكه*كاالم.لا/كركا440ا*اكاهملم،*!+لأ.لأ.)ء4ء"ء+ولح95ا،لا.96.3
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بالآلافو-سزعهاالنبويةالأحاديثوكتبالاسلاميةالكتبيطعوأخذ،الاسلاميةبالوحدة

.)1(الإسلامىلمالعاأرحاءني

":)2(الاسلامىالعالم"حاضر:كتابهفيستردارد"ثروبالبو1:الأمريكىالكاتبيقول

كانماواستردادالدينيةالخلافةعظمةلإحياءكبيرآجهدآالححيدعبدالسلطانجهد"وقد

أسبابمنبسببليسنالهمافنال،الإسلامىالعالملطوالخطورةوالهيبةالجلالةمنلها

صدورفيواشتعلظهرالذىالعامالشعوربسبببلالدمحط،الاعتبارحيثمنالخلافة

الحديثةالاسلاميةالجامعةقادةعظماءكانلهذا،الكبرىالاسلاميةالجامعةلانشاءالمسلمين

ناصبهقنومنهمالمسلمينعلىخليفةالحميدعبدبالسلطاناعترفمنفمنهم،قسمين

كالسنوسى".)3(العداء

صلوالدئ+الهندىاللةا.رحمةالهدىالمالمألفهلدى+الحق"اظهارالمعرو!:الكتا!فيحمةالسلطاننجامدلكامنةعى)!(

لم،الماأعاءحمغفيونثرهاوالانجبن!ة،:الألمانبةوالفرنيهالنربهةاللغاتللىالهدفيدل!يحونالمئرلهنمعماظرتهفيه

يىفيلةنمحصىنهاتقفلمالتراحمواتلافالضهـكراءفيال!ضقاتوتد،الحالمفيبه!صدىللكتابوكان

القدممة.تالمكب!ض

والتبحححازىأحمدالدمحورترحمةصيد،عمد!سلبممحمدتأليف3الهندياللةرحمةالبئكر!خ:دطعاهد"مصرالظر:

6-7.ص.كلاممحمداللةعدالسيد

وأضا!أرءرضبالادأمكلعل!علقوفدلر!ض.عحاجترحمة:ضرثارد*سوب*لرلمللفهالاءمي،العالمحاضر)2(

الأصلى.الكتابصوأضهرأمماصجتوالإضاناتيعيقاتهذ.)رحئكث!ة،باحثبه

!نوصعلاقةمرفوععلىارصلانسكيبالمرحومعلقوقد11092.عىستردارد،ئرو!لرالاصلامى،العالم+(حاضر

كافتالأحاركلتخيرهوالحطوةال!لطانلاصب!وصحمرن:ياقيماضاللك!برايمصححاالحيدعد،للطان

المهدىوولدهالرصلن.علىمحمدجدىانوالحقيقةأمحاب،هدامرلفحميهمصنالأوروليير،منمحوتمديفهعلى

اكبرموالسلطادودآرالاصلام،ملحأأماكاعتبارالفمانيةللدولةومردددنللسلطانموالمنكانراالسرجةالسادةوحمغ

أ!اقا:حملةمنالمهديجدىمايمدحقمدةالوجةالحفرةضاعرمقربالنمرولأبن.الملمينملوك

لنواضياالميردغواشهافتعشكرقهحيوشتأقيأنيدولا

الضواركاالأسردالآحمتوماكمتوحامصاممنقبهل

ياد!ازويةلادىفيالضى2حبهميأتمنالىاهلزوية

:!قولثم.ال!رجةلل!ادةالخاصالحرس.ثدةوهيالكفرةواحةتقطنالئلفبيلةهي"زو!ة*

حايخأاخمثالأعقا!علىيبولنرتهخلفالفلارثدوكعوكم

عالبأاطدايةفينجمأفأصبحهاوكأالضلالةوادىلى-لافاه

غاريألأصحالعارىوططانناالورىجدمنالازناشظارولولا:!رلثم
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الحكماءالاسلاميةالجامعةقادةأدركالحد،هذاإلىالإسلامىلمالعافيالحالوصلت"ولما

منأمةبهاتقومموضعفيتشبالمضطربةالمحدودةالئوراتأنيوقنونوباتواهذا،جيع

القوةتلك،الغربقوةمنشيئآتوهنأنيمكنلاالأقطارمنقطرلطايأخرىدونالمسلمين

العالمرامإذاأنهالادراكحقوأدركوا،والفنونالآصولأحدثعلىالمنظمةالحربية

منذفيهايرسفادحطالثقيلةالسلاسلهذهوتحطيمالغربما،النيرمننفسهتحر-رحقآالإسلامى

ويسعىشاملآ،منظمآعما!يعملأنعليهوجبدكآ،المذلةالسيطرةهذهودكبعيدعهد

.الكبرىوالرابطةالعامةللوحدةجامعآثابتآأكيدأسعيأ

واكتناهالغربعلرمدراسةمنهذاشاءإداالاسلامىلمللعابدلاأنهأيضآهولاءوأيقن

الصحيحةالنهضةإلىيردىماجميعفيسبلهوسلوكمناهجهوفج،وتقدمهوقوتهعظمته

منللإفلاتهوإلآسبيللاالذىالسبيلهوهذافإنما،وأركانهالعلمأسسعلىالقائمة

الاسلاميةالجامعةقادةأيقنهذاجميعوفوق.الفرنجةحكممنوالتحررالغرباستعمارربقة

حالكلعلىيجب،السياسىالاستقلالالنصرافيالغربعنالاسلامىالعالماستقلالأن

مئوأنه،الصحيحةالنفسانيةوالتربيةالأدبىالعلمىالعقلىالروحىالتجدديسبقهأن

ذإسهلالضيموتألى،الذلتعافوباتتواعتزتوطابتوزكتالمسلميننفوسصلحت

".)1(والاستقلالالتحررسبيلفيعملكلذاك

الأفغافيالدينجمالمجىءعنالمؤلفيقرلالاسلاميةالجامعةودعاةللعلماءتقرييهوعن

وأنشأمصرفزايلللحالجالآنفواأم882سنةمصرالإنكليزاحتلافلحا1:إسطنبولإلى

الاسلاميةالجامعةبطلالحميدعبدفتلقاهالقسططيةإلىوصلحئالبلدانمختلفدطيسيح

ونفسهذكائهبتوقدالداهيةالسلطانجالفسحر،منزلتهورفعمنهوقربه،والكرامةبالمبرة

".)2(الإسلاميةللجامعةالدعوةسبيلفيالعملرياسةالسلطانفقلدهالكبيرة

أركانهاوشيدالإسلاميةالجامعةبناءالحميدعبدالسلطانفئالأسسهذهمثل"على

دهاةاعاظممنداهيةالواقعدطالحميدفعبد،جليلةوغايةبعيدمطمعكلإليهاوأضاف

لرالأصلامى،الحالم)حاضرايأعظم.الحلطانمىالاذناتظارهووأنمالعزيمةفيتورولاالجةقضمصيغزوأنيمعهلاأى

92(.1/0ضردارد،ثروب

.1/392-492سودارد:ثرو!لو،الإسلامىالعالمحاضر)1(

116.03ضودارد:ئرو!لرالأصلامى،لمالماحفر!(
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فة".)1(الح!منتهىفيوسياسىالحديثالعصر

الجامعةمنحىايأمرأولمنذبهانحاالئالخاصةبسياستهيقومشرعالأمرلهاستوثق"ولما

وهو،الأقربينأسلافهمنأحدمثلهعلىعزمهيعقدلمأمرعلىعزمهفعقد)2(الإسلامية

سلطانكونهفوقأنهكافةللملأأبانوإذعظيصة،سياسيةأغراضلبلوغبالخلافةالتذرع

أخذأجعين،للمسلمينالدئالخليفةفهوالوحيدالسياسيورئيسهاالعثمانيةالدولة

وتشد،إليهالعونيدلتمدالاسلامىلمالعارقاعمنرقعةكلفيالاسلاميةايلأمميستصرخ

ربماخالهاادحطالغربيةالدولروعفيالرعبقذفبذلكقاصدآ،حولهمنبالالتفافأزره

المملكةعلىللانقضاضبالتبريراتوتقومالوسائلوتتخذوشثحاوربينهافيماتأتمركانت

المضطربنائىتدبرآالإسلاميةللجامعةالدعوةنشرامريدبربعيدعهدمنذوكان.العثمانية

ذادةجميعهايلوذ،ثانيةمكةالقسططيةفغدت،الهائلةالحفيةبالوسائلغالبه،النطاقواسع

ومن.)3(وأندادهالدفىجالمثلالغربيةللدولالمقاومةبأعمالالمشتهرئالإسلام

الإسلاميةالآقطارجميعإلىودراكآجماعاتالرسلوتنفذالوفودتوفدصارتالقسطنطنية

الكافرين.الفرنجةحكمخطرمنالنجاةفىالمحققايأملرسالةوهىألاالخليفةرسالةحاملة

سنة،ثلاثينمنتقربمدةمتواليأسرأتسيرالاسلاميةللجامعةالححيدعبد3دعووظلت

تحديدآالكمبرىالدعوىلهذهكانالذمم!المفعولتحديديستطاعأنالشديدالصعبمنأفكير

1/803.ضردارد،ئروبلرالاءمى،العالمحافر

للحامعةلدعرةفيومقصدهوكا!تهالحميدعدياتاشثفتنأولضارم"*غبركالالمثهورالفرنيال!طلصكالى

والحامعةتركياصقل:كتابهوضبع1883صةوني.1881صةمذالصددهذايىالمتحةالفصرليردحعلالاصلاية

81+6ك!قأ!حه"كأ.ط.دأ!ء!!!ا+4أحدا-محاحه"!*فأحم!ا!ألاليصرعمماحمغفياودعالأءية،ا

واليمن،:عد،،اقوالصولثامالحجازصفيمالطرلىوماكخ:رعمالهمالعربمقدميمىكث!سإليهال!لظنحمع

لىواقرهملسيهملزوملا،الأرناؤوطزعماءمنحرفى2وايأكرادزعماءمنخرين7ووالمفر!،وتونى!،وطراسلى،ومصر،

*كادأفدى:!يممحمدالأم!أولادهك!الحر!أثناءدطلىاقا،معروفهركماالأرراقعليهمواحر!ا/لآصتانة،

لعظنهاروصيايياكرادمحيالةكهددكانانهكطاللقاد،ثولوحمغ*ا!ا"اوستركامممددوالدىكدنيرلاؤ:ط19

لهايحلقلالعرتأنهالحولهدهقظنلأسرها.لغر!ةالدولكالعربيهددوكانحالأ،الحمبديةللا!الاتقحسبكلها،

اماميحاهحراأنلدلواثرادمعا.ضديدقتاليعدلسلطنةمنحرحراقدوالأرناؤوطأصبحافالآن.تنتهيلاشكلات

معدالعر!وأما.الرو:!معكبرىملحمةفيميعاكرناحينصايطويحهم،الساكرفرقأن!لزناصار،الروسدطالدولة

فيتركياسياصةاتقادلذلكومراده.انتهى7عياالغرليةللدولعونأانقلراالغريية،الدوللمظومةوءحاعدتاكايواألى

.1/903ضودارد،ئروبلو،الإ-لاعىلملعاحفر:انظرارصلان(.)ضكيب.الأحكلةالنن
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عبدوخلع8091سنةاالفتاة"تركياثورةحدثتلماأنههوذلكفيا!بروالسبببينأ،

فيه".)1(تسكلكانتالذىالمتجهفيسرهاوفترالاسلاميةللجامعةالدعوةمجرىتوقفالحميد

الكبرىالاسلاميةالجامعةسبيلفيالدعوةينشرأنالحعيدعبداستطاعفقدهذاجميع"وفوق

ايلأممجميعفيببعضبعضهالمسنمسكوالتضامنالعامةبالوحدةالشعورويحىأفاقها،أوسعفي

كانمابل،فحسبالاسلامخليفةكونهذلكعلىيساعدهيكئولمنشيطآ.إحياخالاسلاميةا

للمسلمينوالمقتالعداءأنواعمنالغربيةالدولوتظهرهتكنهماجميعمنوببينهبيسطه

سبيلفيالحميدىعبدودبرهاأنشأهاالئالدعوةأنفيالأكبرالسببهوهذا.عليهموالتحامل

وينمو".)3(فىدادبرحماالمسلمينالنفوسفيالشديدالنأثيرمنلهاكانالاسلاميةالجامعة

يشهجونالمسلمينغالب"فهبا:409سنةروسياعلىاليابانانتصارالمؤلفويصف

رجالمنكثيروتمئ،الاسلاميةوالحماسةالشرقىالفخرملؤهابتفاجآهذا،اليابانلانتصار

العطمالأمرهذاتحقيقلطوشرع.الإسلاماليابانأبطالينتحللوورعاتهاالاسلاميةالجامعة

لنشرالعديدةالصحفوأنشئتمعهاالعلاقاتأنشئتثماليابانمنالتقربوساثلوالتمست

اليابانإلىوفدأالسلطانفأوفدالكبرالاسلامىالمشروعهذاللقيامالمبشرونواختير،الدعوة

ايأنباءويتناقلاليابانإسلامبحديثيلهجذلكبسببالإسلامىالعالموأخذحربيةبارجةعلى

التحبيذ.أشدويحبذهفيهويتباحثالصدد،هذاني

منمليونأستونحكمهاوفيالعظمىبريطانيا"إنا:609سنةمصريةصحيفةقالت

مجرىالأمرعلىتغيركانإذاالعظيمالأمر،اليابانإسلامالخشيةكللتخشىالمسلمين

هائلآا..كليآتغرآالعامةالإسلاميةالسياسة

تدركهالممنزلةتلركأناليابانشاءتإذااا:الصينمسلمىشيوخمنشيخوقال

31-1/0.314صص!ارد:ئرو!لوالاءمى،الحالمحاضر)1(

حاءاداللطانسعالحديثيىهوفيما.الآسالةالىاحيدعبداللطانأكاملتاليالانفياللكةالأصرةأمراءأحدحاء)2("

الأم!لهفقاللالإصلاما!.أوصيكمفألاصحيحأالخركانف!ردينكل!تبحئرنأيكمدلغئ3:لسلطانلهفقالالأدياندكر

لاظرلاشا،منيفالمرحومالعلامةفممنذلكحمتوقدلدينا+.قسكردنحىللحلالتكم،للغكطالحر"لي!بلار:

بكىلم،أطاعضر!منعب!ثماومعويه،2ماكليىثغةحرأ،عد:فأو!رالحميدعدأياملىالهوالمحا!ف

)ضكيصظهريآ.ونبذتهائديى،حلعتألى!دإلآالمديةدطتترقلمالياثانأن!عموثقندلكفيمح.لالندينقظاهرأ

314.أ!لمصاصالؤ،االمحدرأرسلاد(
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ذلكلهايتمفلاالقاراتسائرشأنعلىأسياشأنترفعأنوأرادتمضىفيمادولةمئلها

دينآ".الاسلامبانتحالهاإلأبتة

لمأفابيروالاكرامالرعايةمحلوأحلتهجليلآاستقبالآالمسلمينوفداليابانفاستقبلت

".)1(الرسالةدينفيالدخولفيرغبةعنتكشف

سياسيةوسيلةمجردالحميدعبدالسلطانقادهاالئالاسلاميةالجامعةسياسةتكنلمو

كانيلأنهعندهأصيلةفكرةكاسابل،محدودةكايةإلىورائهامنالوصوللطيرغبعنده

.بالإسلاموتمسكآتدينآعثمانالسلاطينأكئرمن

هامين:أمرفىفييكمنبلدهخلاصأنهـىالحميدعبدالسلطانكان

الدولأطماعأماموحفظهاالعثمانيةالدولةأراضىعلىالاستطاعةقدرا-المحافظة

الدولمصاعوتضاربأوروبافيالموجودةالدقيقةالسياسيةالتوازناتيستغلوكان.الغربية

معظملطهذافينجحوتد.بلدهوينقذبعضتجاهبعضهافيضعوأطماعها،الأوروبية

تليلة.أحياننيوفشل،الأحيان

إلىستنجرفيهاالكبرىالدولأنويرىأوروبافيالدوليةالأوضاعتطوريراتبكان2-

خارجها.العثمانيةالدولةتبقىأنعلىالحربهذهاندلاعفيأملهيضعوكان،كبيرةحرب

العثمانيةالدولةبينالقوةفجوةتقلأنايأملكانالكبيرةالعالميةالحربهذهمثلنهايةوفي

وبذلك،الحربمنمنهكةشكدونستخرجالئالكبرىوالدولبقوتها-احتفظت-الي

بعيد.لأمدالعثمانيةالدولةسلامةيضمن

السلطةفييكنلمأنهإلاالأولىالعالميةالحربونثبتفعلاوقعتوتعهماأنمعولكن

العثمانيةقالدولةورطواحيثالسلطةنيوالترقيالاتحادلجمعيةايأغرارالرجالكانبل

العثمانية.للدولةنهايةأيضاوضعتالئالجهنميةالحربتلك

القد1ايلأولى:العالميةالحربقياموبعدعزلهبعدمذكراتهفيالحميدعبدالسلطانيقول

هذا،فيمحصوراأملىكلكان.الكبرىالدولبينصراعقيامعامااربعينمنذانتظرت

،أنتظرهكنتالذياليومهذاحاءوقدالأمر،هذاالعشانيةالسلطةبقاءأربطكنتلأنئ

إلىيفتقرونأناساالبلديد-رونالذينوكان،العريقعنابعدتقدكنتاهيهاتولكن

411.31صضردارد:نرو!لو،الإصلامىالعالمحانحر)11
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ولامنثورا،هباءذهبتعاماأربعينانتظرقاالئالكبرةالفرصةهذه.البصرةوإلىالعقل

"أخرىمرةستعودأفاأعتقد

العالمديةالظروفمعرفةيجبالقناعةهذهإلىوصوليكيفيةفهميئمالكى2أيضا:ويقول

ولكن.القناعةهذهإلىوصلتقدأنذاكاكنلم.العريقارتقيتعندماموجودةكانتالئ

تجاهناالكبرىالدولموقفقربوعنأثنائهادطشاهدتروسيامعالحربخسرناأنبعد

الحياةدطللاستمرار"والقدرةالقوةنملكلالوحدنابأنناعلصت؟القناعةهذهإلىفوصلت

بينهمفيماتفرقواإنتمزيقناعلىبينهمفيصااتفقواالذفىأعداءناإنالآعداء،ومقاومة

الفرقة.هذهبعدعنهاالاستغناءيمكنلاالئالقوىإحدىنكونأننحناستطعناوانقسموا،

كانإذدنبينها.صراعإلىستردىالكبرىالدولبينالموجودةالمناذسةأنواضحاكان

ذلكفعند،النزاعهذاظهورحئتمزقدونكيافاعلىالحفاظالعئمانيةالدولةعلى

عاما".)1(33طوالسياسنئولبسرهوهذاكان.الدوليالمسرحلطئقلهاوضعتستيم

لىمحاضرةفيحة)ثضص!(03!)اثيممكأ"أصلانأراليرفيسور"حزمىالتركىالمورخيقول

كانالسلطان"إن":التعليمعلىوأثرهاالثالماالحميدعبدالسلطان"سياسةعنوانتحت

السياسةحولنظرهموجهاتويأخذوالتجربةالخبرةذويمنالسياسةبرجاليجتمع

روسيامعالحربخسارةبعدسيماولاالكبرىالدولحياذالنصرفوكيفيةالخارحية

حيالمتوازنةسياسةاتباعهوباشاوكاملباشاسعيدرأيفكانومصر،تونسوضياع

يأنه،وأوسعأكلالسلطاننظرةكانتبينماوإنكلترة.روسياوهاأنذاكدولتينأقوى

يأقي:كماالأموريقثمكان

وتلرقا،قرتهالزيادةسابقافقدتهمااستعادةأواراضيهاتوسيعترومالأوروبيةالدول"إن

نأتعإلىاللةمن"ندعر:يقولفكانالعثمانيةللدولةبالنسبةأماتجارقا"توسيعبحانبوذلك

عاملأهمأنررىوكانمثلنا.هذاإكحاجةفيبلديوجدلا.وسلامصلحفترةلنا!ب

الوحدةروحتنشيطحاوللذا.الداخلفيقويةتكونأنهودولتهسياسةفيفىثر

داخلياالبلداستقرارفيفعالعاملالإسلامأنيرىوكان.العثمافيالمحتمعلطبقوةألاسلامية

الثلانة:ايلأمورهذهتحقيقيحاولفكانخارجيا.قوةومصدر

(1لمكه194در!ولالمكااكا!/3يم،64011!للاأ)!ل!اا،4*(هـ،ءلة!هاارالأ"3،ك!االا"،لةالأ،74.كه.43

791

http://www.al-maktabeh.com



الداخلى.والاطمئنانالاستقرارلتأمينالد-شأساسعلىالعثمافيالمجتمعتوحيد-ا

وإنكلترة.روسياسيماولاالكبرىالدولتجاهحذرةدقيقةتوازنسياسةاتباع2-

الدولتجاهثديدكورتة"الاسلامية"الجامعةسياسةأوالخلافةسياسة3-استخدام

حسبومواقفهسياستهيغرالسلطانكان2.)1(اإسلاميةبلداناتستعمركانتالئايأوروبية

فيينتهجهاكانالئسياستهفيبإشراكهبدأبالصعودألمانيانجمبدأفعندما،الظروفتغير

".الشرقية"روملىمشكلةدطإنكلترةضدوإيرانروسيامنتقربفسثلا.الدوليةالسياسة

العثحانيةالدولةعلىضغوطهمامنوزادتاالآرمنإثارةدطوإنكلترةروسيااشتركتوعندما

الواقعللضغطوتخفيفادولياتوازنابذلكمومناالدولتينهاتينضدمعهللوقوفألمانيادفع

.11عليه

أنحاءمنالمسلمونعليهيتقاطرالذىالمركزللخلافةكمقرإسطبولأصبحتاا:يقولثم

كخليفةصفتهأنيرىالسلطان.وكانالمسل!ينتلوبنيالسلطانشعبيةمنزادمماالعالم

منه.واحدةبكلمةلمالعاسملحيتحريكالصفةهذهيستطعوانهكسلطانصفتهعلىمقدمة

بالأدتحتلكانتالئالدولأمامالأحيانمنكثيرفيقرةوضعفينفسهيرىكانلذا

12.وهولندةوروسياوفرنساإنكلترةمثلالمسلمين

والقادريةكالمولويةالصوفيةللطرقأهميةواعطىالتعليميةبالمؤسساتاهتمهذاعلى"علاوة

ويعمرالخاصمالهمنوطعاموقودمنتكاياهامصار!يعطىوكانوالخلوتية،والرفاعية

الطرقزعصاءلكباروالرتبالنياشينويعطىمنه،الصوفيةالطرقزعماءويقربالخربةالتكايا

تأثيرلهمالذ-شالمعروفينالعلماءمنالعديدوقربإفريقيا،وفيالعربيةالولاياتفيالصوفية

بتحسيناهغوكذلكالروات،لهموخصصأفندىوظافرالصيادىالهادىعبدمثلونفوذ

".العلمولطلابللأساتذةالمعيشيةالحياةمسترى

الرعايةيدتلمسهالمالئالإسلاميةالمبافيوخراببؤسرأىعندماالسلطانحزن"وقد

عمدلذا.وفخامةعدداتزدادالتبشيريةوالآبنيةالمؤسساتكانتبينماالتنطصات،عهدمنذ

منالمبافيهذهقائحةبتنطمالولاةإلىأمرا170111091فيوأرسلالأبنيةهذهتعميرإلى

اللجنةإلى-المخمنةالتعميرمصارف-معوإرسالهادينيةومدارسوتكاياوجوامعمساجد

أ-9-س!س!،3.-72ء؟8المرفمهالنركةالرراربرناسةأرض!فلطالعنمالةالوناش)؟(راحع
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كاملإزميروواليالأوقافووزيرالمعارفوزررمنمؤلفةوكانتالأمرلهذاشكلهاالئ

11.باشا

مرهونالعثمانيةالعليةالدولةبقاءليأنفضةكلاساسهوالنعليمأنيرىالسلطانكان

توفرعدممشكلةهناكوكانت.الضعفعواملكلمنالحنيفالاعلاميالدفىبصيانة

ايأئمةتوفرعدمحئبل،للطلابالإسلامشرحيستطيعونالذينوالآساتذةالمعلمين

علاجيحاولالسلطاننرىلذاوللجساهير.للعامةالاسلامشرحيستطعونالذ-شوالعلحاء

يأقي:كعاالمشكلةهذه

الدينية.الموسساتتعصرا-

مستوياقا.وتحسينوالمدنوايأريافالقرىفيالمداربىعددزيادة2-

حياتيةمعلوماتالطلابإعطاءيجبالمدارسهذهدطالدنمادةتلريسعلىعلاوة3-

لكىالمدارستلكفيهتوجدالذىالإقليمحسبكلوالصناعةالزراعةمواضيعفيمهمة

".)1(معيشتهملؤمنمهنةاحترافعلىتساعدمم.ممعلوماتيتجهزوا

لىطضرةفي03!(داول3!كعأ)!8)أكاييلكهمصطفىالدكتورالجامعىالأسثاذويقول

ملخصه:ما"المغربومسألةالثافيالحميدعبدللسلطانالاسلاميةالوحدة"دعوةبعنوان

الفكردمنتنبعا،ستعمارومقاومةالتحررحركاتجيعأنالغربلاحظ"لقد

الخطابى،الكريمعبدحركةهناككانتالمغربففى؟الإسلامىانجهادوروحالإسلامية

الحركاتهذهبتدقيقفبدأوا،السنوسيةالحركةليبياوفي،المهدىحركةالسودانوفي

ماأى6دةء(5))،كل!ا"إسلام"باناسمعليهأطلقواماإلىوأرجعوهاوجذورها،وأصولها

".الاسلامىالاتحادأوالإسلاميةالوحدة"سياسةاسمنحنعليهنطلق

الرعاياجيعجعتعئكانتالعثمانيةالدولةدطانطلقتالئالاسلاميةالوحدةوسياسة

فكرةرايةتحتخارجهاالمسلمينجميعوجمع"العثصانية"،رايةتحتالعثمانيةالمملكةفي

سياسةتجاهومعارضاسلبياموقفاالاستعماريةايأوروبيةالدولاتخذتلذا.الإسلاميةالوحدة

110)3(الاسلاميةالوحدة

.46-54حرالساكق،)!(اخصدر

(1)بر/ث!وو"*كاهيلإ4ع!2+!هء/"د!ث!!كهكا!ا!+،+ءلمكه!طع+*شطدةللا،،دع!اا+زالوة.ء.س
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الحميد"عبدكتابهفيأح!()5سك!ة"أوزجان"عزميالسيدهوأخرتركىمؤرخكد2و

سياستهفيالسلطان6نبعهالذىالنهجصوابعلىا"7ل!،لاتاكماول!4س!7)،ص!ك!)ف!"والخلافة

الخارجية،سياستهفيأساسياركناكانتالاسلاميةالوحدةسياسةأنعلىمؤكداالخارجية

.)1(للسلطانوالخارجيةالداخليةالسياسةفيالإيجابيةالجوانبأهممنويعدهاهاويشيد

الدينفإنالإسلاميةالوحدةسياسةاتبعالسلطانأن"مع:ملخصهماالمررخهذايقول

المسلمغيرالشخصفإن،الرفيعةالمناصبفيالتعيينعندالوحيدالشرطيكنلمالإسالامى

المناصبأرفعوفيالوزير،كمنصبالمناصبأرقىفيحئعئيئوإخلاصكفاءةذاكانإن

العثمانية.الخارجيةوزارةفيسيمالا

بتدابيرالمجتمعوعىفيواظلافةوالدولةالدفىمفهومترسيخالسلطانأهدافمنكان

عنخارجةأزياءبارتداءلهنالسحاحوعدمالنساءزىمراقبةمثلالقريبالمدىعلىعحلية

المخلةللمسرحياتالسماحوعدمالحاناتوصدالخمرشربومحاربةالأسلامى،الأدب

الغربيةالدولفينبيهأوالاسلامتهاجمالئوللمسرحياتالعئمانية،الدولةداخلفيبالآداب

ثم+!ه(،الرسولثاجملفولتيرمسرحيةتمثيلدونللحيلولةفرنسالدىسعيهذلك)مثال

مستوئورفع،والاساتذةاطعلحينمستوىبرفعوذلكالبعيد،المدىعلىالنعليمبسياسة

فيالأجانبفتحهاالئالخاصةالمدارسأنكيفأسفبكلرأ!فقد؟المدارسفيالتعليم

وكد،العثمانيةالمدارسالتعليمىمستواهافيتفوقتبشرية-مدارس-وممئرهاالعثمانيةالدولة

فينشأونالمدارصهذهإلىأبناءهم-رسلونبدؤواالناسمنالعديديلأن،خطيرةبادرةالأمرهذا

الدفىمادةتدرستكنلمالمدارسهذهلأن،الإسلاميةالثقافةكرأخرىثقافةظلفي

المدارسهذهإلىأبنائهمإرسالمنالمواطنينبتحذيرليقومواالولاةإلىبيانافأرسل.الاسلامى

وكانفيها.التدريسسيروكيفيةنشاطاتهالمراقبةإليهامفتشينيرسلكانكما.)2(التبشيرية

للمدارسمنافسةلتكونفيهاالتعليممستوىورفعالمدارسبناءزيادةهوعندهالمناسبالحل

كماله،متاحةكانتالئالماليةالقدرةحسبالمسعىهذافيوسعىمستواها.ولتبلغالأجنبية

مفرداثا.ومنالدفىدروسحصصمنزاد

لى)11كا!لم،،/+كالىلمء7.لمءلمكاا/+الك!اأطلةء!يكاا،،ا؟!ااط!أارا"هـ*،9913و39-673

ألداكالمصمى-كانالمدارس!تحإزشاعدىالحكماإالحيدعدالسلطانمحيءقي!ححمملتفدالغرديةلالد،)2(كات

.الاذنهداإلعاء
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بالدولة-العربسيصا-ولاا!سحلمينالربطضروريةالاسلاميةالوحدةسياسةكافت

أثارإسطنبولدشارفإلىالروسىالجيشووصولروسياأمامالحربخسارةلأنالعثعانية،

مباشرةالحربعقبسورياأشرافاجتمعحيث،العربعندوالخوفالقلقمنحالة

انتشرتكما،العثمانيةالدولةقدتإنوأرضهمومستقبلهمالعربأمرفيوبحثوا

منوكان.الروسىالنفوذتحتدخلتتدالعثمانيةالدولةبأنالحجازدطالشائعات

لذا،العثمانيةالدولةفيالإسلاميةالوحدةالرابطةتقويةعلىوالعملالصدعرأبالضرورى

واستعان،الإسلاميةبسياستهالمسلميننفوسفيالخلافةومركزمركزهبتثبيتالسلطانقام

استعانكما،الشعبمنعريضةتطاعاتعلىكبيرتأثيرلهمكانالذينوالمشايخبالعلماء

لطيترددوذكرهاحمهأصبححئالاسلامىالعالمأرجاءجميعفيالمنتثبرةالصوفيةبالطرق

فيهيلتقىحيثالحج.مموصماستعانكمافيها،الجمعةخطبوفيالهندفيمسلمةقريةأصغر

فيوالمجلاتوالجرائدالاسلاميةالكنبتوزيعيتمفكانايأرض،بقاعجميعمنالمسلمون

سياسةأممماالاسلاميةالوحدةوسياسةالإسلاميةالرابطةلتقويةالحجاجكلىالموسمهذا

الشيعىوالمذهبالسئالمذهببينالتقريبوكذلك،إيرانمنالتقربحاولكصا،الخلافة

بمعضذلكفيراستعانمنها،تستفيدالغربيةالدولكانتوالئبينهحاالعداءحالةوإزالة

علماءمنالعديدإلىالرسائلعشراتكتبالذىالآفغانيالدتجالرأسهموعلىالعلماء

تفرقهم.إلىيدعوماكلونبذالمسلمينلتوحيدالسعىإلىفيهايدعوهمالبارزتالشيعة

السياسةهذهتخشىكانتوإيطالياوفرنساإنكلترةسيماولاالأوروبيةالدولأنشكولا

وكانالاسا،مى.العالمفيتحتلهاالئالأراضىفيتجاههمالخليفةمركزتقوىكانتالحط

التبرعاتكجمعالمظاهربشئبهوارتباطهمالخليفةمعتساندهميظهرونهناكاخسلمون

3إثارإنكلترة-سيما-ولاالدولهذهحاولتلذا،الخليفةبحياةقتفالئبالمظاهراتوال!م

اهؤامراتاوحبكهذهسياستهأمامالعراقيلووضعالموضوعهذافيالسلطانأماماخشاكل

لأنهمعثمانلآلتجوزلاالخلافةأنمفادهخبرنشرإلىالعملاءبعضدفعتفمثلاالأفشالها.

السلطانفأرسل،الخليفةلقباستعمالإلىأنذاكالمغربسلطاندفعواكما.قريشمنليسوا

ضررهولننايأمرهذافيهااستنكرالمغربعلماءرئيسإلىأم876عامرسالةالحميدعبد

وهى:ذلكعلىالآدلةوأوردفيهاشائبةولاصحيحةعئمانالخلافةأنفيهاوذكر
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.السنواتمئاتمنذعثمانلآلالخلافةإعطاءفىالإلهىالقدرتجلىا-

.أجدادهمنالحقهذاورثانه2-

والسياسيةالعسكريةالقوةتملكالىالوحيدةالإسلاميةالدولةهىالعثمانيةالدولةأن3-

.بالفتوحاتقامتالئوهىالمسلمينوعنالاسلامعنالدفاعفي

لهم.البيعةأعطواوالشعبوالجيشالدولةورجالالعلماءأن-4

العهدفيمنحصراشرطاكانتأفاالعئمانيةالدولةعلصاءرأىفكانالقريشيةمسألةأما

هىالعصرهذافيالعثمانيةالدولةإنااا:اباثا"جودتالمشهورلمالعاقالوكمافقط،الراشدى

دونوباغياعاصيايعدعشانالخلافةيعارضمنفكل،الاسلامىللدئالوحيدةالحامية

.ااشك

الئالانكليزخطةإفشالفيونجحخلافنهأمرتثبيتالحميدعبدالسلطاناستطاعوهكذا

الخلافةشروطتطبيقتريدلأفالآخر،لاحينمنصحافتهافيالأمرهذاتثيركانت

لسياستهامقاومتهموإضعافالمسلمينقوةلنفتيتسعيابل،المسلمينلطحباالصحيحة

منالخلافةمركزنقليحاولونالانكليزأنااالحميد:عبدالسلطانذكروقد.الاستعمارية

وسيطرثم".)1(نفوذهمتحتالمركزهذاليكونمصرإلىأوجدةإلىإسطنبول

تمتالتيالمتبادلةوالزياراتالعثمانيةوالدولةاليابانبينأنشئتالئالعلاقاتلذكرونعود

بعضلنعطىأرسلانشكيبالبيانأميرعليهاوعلقالآمريكىالمولفذكرهاواليبينهما

حولها:السريعةالتفاصيل

اماهـ/692088سنةالعئمانيةالدولةعاصمةإلىيايافيوفدهايقومزيارةأول"ممت

أوروبافيبحولةيقومالرفدهذاوكان"هى"،الآميروهوالامبراطورأقرباءأحدبرئاسة

زيارةالوفدهذايهمللمواليايانيةالنهضةأسسوتقويةالغربيةالحضارةلممعاعلىللاطلاع

نأإلأرحميةتكنلمالزيارةأنومعقرب،عنالعثمانيةالدولةأحوالعلىللاطلاعتركيا

بعضفبعث،الزيارةهذهيهمللملليابانالسريعةالنهضةلإعجابيتابعكانالذئالسلطان

العاصمة،قلبفيأوغلو""بكمنطقةدطفندقأفخرلهمخصصواحيثإليهمالقصررجال

.قربعنيراهملكىيلدزقصرفيفاخرةوليمةإلىدعاهمكحا

")4ثركوا+)كالاا(ء7ا+.،ء/ماحمك!أ!5!ل!!.-67!.
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العاليالبابالثافياليومفيقصدوافإنهمالوفديتوقعهيكنلمالذىالاهتمامالذاونتيجة

البلد-فى..بينواقتصاديةسياسيةعلاقاتب!نشاءاقتراحلتقديمالأعظمالصدرلزيارة

روسيا-تغضبلا-لكىأنهاإلأالاقتراحاتهذهرحبتالعثمانيةالخارجيةوزارةأنومع

السياسية.دونالتجاريةالعلاقاتعلىالاقتصارأنذاكفضلت

رحميةزيارةالمرةهذهدطوكانتايأولى،الزيارةمنسنواتستبعدالثانيةالزيارةوتمت

فيالحميدعبدالسلطانبالغوقد"ميكادو".الامبراطورخالابن"كيهتيو"ايلأميروبرئاسة

هىالوفدوظيفةوكانتلإتامتهم،يلدزقصرفيجناحآلهموخصصالوفدهذاإكرام

.السلطانإلىاليابافيالامراطورمنشخصيةرسالةتسليم

التجار!التبادلوتطويرالسياسيةالعلاقاتتأسيسيتمئالامبراطوركانالرسالةمذهلط

مساعددعلىالاعتمادن6أىفييستطيعالسلطانأنإلىخفىطرفمنويلمحالبلدفىبين

روسيا.معحرجوضعفيأ!بحإن.اليابان

نفسهالومتدطولكنهالزيارةردوجربالسلطانقرربلدهإلىاليابافيالوفدرجوعوبعد

بينوالتقاربالتفاهمهذاإلىروسيا--وبخاصةالعالمأنظارجلبلطيرغبيكنلم

البلدين.

أميرأىرئاسةوتحتالسياسيةوصبغتهالوفدحجميكونأنيجبوماذا؟العملماإذن

منالذكىالاقتراحجاءالمعضلةلهذهحلعنبيحثونالوزراءكانوبينحا؟إرسالهيجب

تربويآوفدآسيكونوإنما،سياسيةصبغةأيةالوفديحمللاأنيجب:نفسهالسلطان

منممكنعدداكبرالعثمافي-العلمتحمل-وهىالوفدتقلالئالباخرةوستزوروتعليميآ،

.اليابانإلىطريقهالطوهيالمسلمونيسكنهاالكطالموانئ

الحسباننيوالأخذالسلطانيخطوهاخطوةلكلالدقيقةوالدراسةالحذرنلاحظوهكذا

منممكنك!سبممبرعلىالحصولمحاولةثم،الكبيرةللدولالفعلوردودالاحتعالاتجميع

.الخطواتهذه

بكعثمان)العميد(الجرألاىاختاربلالعثمانيينالأمراءمنأمكلآالوفدلرئاسةيخترلمو

!سنغافورة!ميناءإكالباخرةوصلتوعندما"أرتفرل".الباخرةمتنعلىكبيروفدلرئاسة

يقملمإذ،بارعةسياسيةخطوةأيضآوهذه،الباشويةبرتبةالوفدرثش!علىالسلطانأنعم
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رسوكرتبةتكونأنمناسبأيكنولمأحدانتباهيجلبلالكىإسطبولفيالإنعاممذا

السفر.أثناءفيذلكفليكنإذن،الباشويةرتبةمنأقل"ميكادو"للإمبراطورالسلطان

التيوالموانئالجزرمنعددعلىالباخرةأثنائهادطرستشهرآعشرأحدالرحلةاستغرقت

فيالسفينةعلىيرفرفالعثماثماالعلميرونوهمالمسلمينعواطفأثارمماالمسلحونيسكنها

وفيفيها.يحلونمدينةكلنيبالوفدتحيطاطبتظاهراتفكانتالبعيدةالديارهذه

اليابانيين.منحارآاستقبالآاستقيلواحيث"-سكوهاما"ميناءإلىالباخرةوصلتام26/5/098

إنهمإذ،بلدهمإلىالرجوعيستطيعوالمولكنهمأشهرثلاثةيقاربماهناكالوفدمكث

المشهوراليابافيالبحرعرضفيعاتيةعاصفةداهمتهمحئاليابالما،الميناءمنأقلعواإنما

علىالماخرةتحطمت،ساعة44دامالعاصفةمعمستحركفاحوبعدالهوجاء،بعواصفه

فردآ،)96(صوكتشخصآ6()70عددهالبالغالوفدمنينجلمو"أوشيما"،ساحلصخور

الغرقى.بينمنباضاعثمانالوفدرئيسوكان

فيهابالاسلامبيمنترأنوحاولخاصآاهتمامآباليابانامتماطميدعبدالسلطانأنومع

دونحالتكثيرةعراقيلأنإلآ(الاسلاميةالكتبمنمكتبتهحرتهماأفضلإليهاأرسل)إذ

لاكى-اليابان-مثلبعيدبلدمععلاقتهتطويرمنحنرعلىبقىبأنهعلمآ،يأملكانما

اليابانيةالعلاقاتتأزمتأنبعدلاسيماروسيا.مثللهقريببلدمعسياسيةمشاكلقييقع

انتصارآاليابانفيهاانتصرالتيالحربهذهبينهعا،فيصابالحربانتهتواليالروسية-

أنحاءجيعفيللفرحومجلبةالدولمنلكثيركبيرةمفاجأةذلكوكانأم،409سنةكاسحأ

العئمانية.الدولة

الصهونهةالحركةتجاهنالسلطسياسة

ويتألفوايتعايشواأدندونفيهاسكنواالئالأوروبيةالبلدانمنكثيرمناليهودطرد

أطلقعليهممقفلةمنعزلةأحياءفيوعاشواأنفسهمعلىتقوقعوابلشعوها،معوينسجموا

معاملتهموأساءتونبذقمالشعوبهذهفكرهتهمهول!"س!(3دإ)ول!3"الجيتو"اسمعديها

التنصر،علىأحيانآكرهتهمبل،العامةالمناصبتوليايهحيانمعظمفيعليهموحرت

ام092عامإنكلترةمنطردوافقدالبلاد؟منوالطردالتنصربينأخرىأحيانلطوخئروا

اغتيالبعدام881عامروسياومنام394عامإسبانياومنام6،3عامفرنساومن
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.الاغتيالعمليةفيبالاشتراكاثهمواإذالقيصر،

فقامالتنصر،وبينالطردبينفرنساملكعشر"الثاني"لويسخئرهمم1483سنةوفي

منهموتلقواهم،حلتالتيالكارثةهذهفي"إسطنبول"حاخامىباستشارةفرنسايهود

ليسإذ،طلبهفلبوا،المسيحيةالديانةتعتنقواأنيطلبفرنساملك"إن:التاليالجواب

إفم:وتقولونتلوبكم.فيموسىشريعةالدوامعلىاحفظواولكن،مخالفتهباقتداركم

مالكمتسترجعونالتجارةفبواسطةتجارأ،أبناءكمفاجعلوااموالكم،علىالاستيلاءيقصدون

لكىالجهدفابذلواوكنائسكم،مجامعكميهدمونبأفملناتؤكدون.مالهمعليهوتضيفون

كناثسهم".)1(تهدمواأنلكميتسئوهكذاإكليريكيين،أوكهنةأولادكميصير

إلىاليهودالتجاءفييمانعوالمالعثمانيينفإنالدعط،التسامحفيالمسلمينعادةوعلى

أنهمإلأالعثحانيةالدولةفيمضايقاتأيةيجدوالمأنهمومع.الاضطهاداتمنهربآبلادهم

فيرغبتهمسوىمبررأىهناكيكونأندون"الجيتو"الخاصةأحيائهمتشكيلعلىأصروا

والصيرفةالتجارة!زاولةإلىانصرفواوتدهطويلةلسنينذلكعلىتعودهمأوالممعزلالعيش

.ونوابوزراءمنهمفكانالعئمانيةالدولةفيرفيعةمناصبإلىبعضهمووصل،والصياغة

فهذاالعثمانيةالإمبراطوريةأنحاءفياليهودأحوالبالتفصيلنستعرضأنهنانريدولا

أطماعتجاهالحميدعبدالسلطانموقفإلىباختصارسنشيرولكننابحثنا،نطاقعنخارج

وفكريةودينيةسياسيةكحركةالصهيونيةظهوربعدوذلك،فلسطينأرضفياليهود

"بال"مدينةفيام798سنةعقدالذممطالأولالصهيوفيبعدءاخوتمرأخبارهاوذررعوتبلورها

قدمموضعلتثبيتفلسطينإلىوتهجيرهماليهودجمعإلىالدعوةفيذشطتوالحطبسويسرة

فلسطين.أرضعلىالكاملةالسيطرةفيأملهملتحقيقتمهيدآهناكلهم

ومحاولاتأنظاراتجهتفقد،العثمانيةالدولةأملاكضمنأنذاكتقعفلسطينكانتلما

لتشكيلالعديدةمقترحاتهممنمقترحعلىروافقلعلهالحميدعبدالسلطانإلىاليهودزعماء

إلىللوصولأخرىخطواتتتبعهاأولىكخطوةيجاورهافيماأوفلسطينلطصغيرةنواد

النهائى.الهدف

هوكانوانالموضوخ،هذافيالسلطانلدىمساعيهبذلقنأولهيرتزليكنوأ

92.03-ص،الحلاقحسانالمهوية،الحركةصالفصايةالد:لة)1(مرنى
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أحدا)1(اصهيون"أحئاءجمعيةأرصلتفقد؟المحاولاتهذهفيوالنشطةالبارزةالشخصية

)3(اجلعادا"أرضكناب!ح+ع!دل!لأ(-صاحباه)،!د!"أاوليفانت""لورنسوهوأعضائها

علمهتعرضالسلطانإلىا-البنانجبلفينزهات"معوكتاب5+(4!هسأمهأقا)كة!)5

شرقىأرضفيبالاستيطانلهمالسماحمقابكشباهاوتجديدتركياتعصرفياليهودجهود

اطقيقيةالمرامىيحدسكانالذكطالسلطانقبلمنالطلبفريخض،الجنوبيةوسورياالأردن

لأدت،فلسطينفيإلأالمملكةمنجهةأيةفيبسلامالعيشيستطيعوناليهودإنااقائلأ:لنيهرد

فيفممملكةإقامةفياليهودمساعدةترفضولكنهابالمضطهدين،ترحبالعثمانيةالدولة

"031(الدينأساسهافلسطين

بعد-فيمالوردآ-أصبحمرنتاجوصموئيلالسرالمعروفاليهودمميالمصرفيتقدمكما

في"صهيوناحتاءالجمعيةورئيسآالأحرارحز!عنالبريطانيالبرلمانفيعضوآوكان

.)"(كذلكطلبهفريخض3918سنةمشابهباتتراحالسلطانإلىبريطانيا

الدولةلإقامةالسعىمجالفيأنذاكشخصيةأبرزشك--دونكانهرتزلولكن

امء98عام"اليهودية"الدولةبعنرانكتابآكتبفقدإليها،الساعينوأنشطالصهيوفية

رسائللهوأرسل،إليهالسلطانلاستحالةكبرةحهودآبذلوقدام،698عامونشره

جزءفياليهودقدمتئبيتفيأملهتحقيقمقابلالمغريةبالعروضحافدةنحنلفةومشاريععديدة

مراتحمسام209سنةإلى6918سنةمنالفترةفيإسطنبولوزار،فلسطينمن

مرتين.أثنائهافيالسلطانيقابلأناستطاع

والرابعة1091،فيوالئالثة8918،فيوالثانية6918،فيالأولىزيارتهكانت

.م2091ليوالخامسة

درونس"زارنييأدما:مايومياتهفيأم3/5/698لطهرتزليذكرالاولىلزيارتهبالنسبة

بالتوسط.خدماتهعلىعرضوقدالقسططنية،فيالعئمان""البريدتحر-سرئيسروزنفيلد

إبهاتاليهردلتهح!فلسطينلطالمتمرات)لاءعلىعصلت.أم882عامروجالطالثتيهودكةمزصسةحهيور:أجاء)1(

.3،5صرالملحق،هرتزل!وباتانظر:إثلها.عدانعايةأ!هريخةالمظمةالىأعخ!لهامعطمالفم

الأردر.شرتىقتقعحلماد:أرض()

58.كىا!لاق،حاناصهريخة،االحركةمنالعثمانيةالدولة(مرتص

.425صالملحق،هرتزل)"(!رميات
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بكلماتأخبرته.السلطانمنالمقربالرجلبكعزتمعطيبةعلاقةعلىإنه،يقول

نإلنايتوسطلمنكبرةعطاياوسنقدمكثرألتركياسندفعإنناله:وقلتالقضيةعنقليلة

هذاومقابل،مستقلكبلدعنهاالتنازلمنبأقلنرضىلاونحن،فلسطينعلىحصلنانحن

".)1(الماليةتركياأوضاعنسوممطأنمستدعوننحك

وهوللسلصاإنأخربإغراءيلؤحأن"نيولنسكى"صديقهعليهيقترحأوله،يخطرثم

لذابسببها،السلطانعلىثائرآايأوروبىالعامالرأ!كانالئايأرمنيةالمسألةفيمساعدته

علىتؤثرأنيمكنأخرىطريقةهناك"ولكن!مياته:منام7/5/698فييسجلنراه

".)2(الأرمنقضيةفيمساندتهوهىكا،السلطان

فيهنقلالسلطانمعلقاءرتبفقدللسلطانصديقآكانالذي"نيولنسكي"رفيقهأما

لسانعلىيأقيمايومياتهفيهرتزلسجلكماالسلطانجوابفكانهرتزلمقترحاهمت

لاأنفانصحهصديقىأنتمابقدرصديقكهرتزلكانإذالي:السلطان"قال:صديقه

لشبىبلليليستيانهاالبلاد.منواحدةقدمآولوأبيعأنأتدرلاالآمر،هذافيأبدأيسير

بدمائهمبعدفيماغذوهاوقد،دمائهملإراقةالامبراطوريةهذهعلىشبىحصللقد

جيشنامنكتيبتانحاربتلقدمنا،باغتصاهايأحدنسمحأنقبلبدماثنانغطيهاوسوف

روضلممنهمأحدآلأن"بلفنة"دطالآخربعدالراحدرجالناوفتل،فلسطينوفيسوريةفي

للشعبوإنماليليستالتركيةالامبراطورية.القتاقساحةفييموتواأنوفضلوابالاستسالأم،

قسمتفإذا،ببلادهماليهودليحتفظمنها،حزءأعطىأنابدأأستطيعلا،التركى

ولنجثثنا،علىإلآتقسملنإنمامقابلبدونفلسطينعلىاليهوديحصلفقدالامبراطورية

كان".)3(غرضلأىبتشريحناأقبل

أملهيفقدالذىالنوعمنيكنلمأنهإلأهرتزلعلىشديدأكانالجوابهذاأنومع

،السلطانقلبويستميلبهيلوحأنيستيمجديدإغراءعنبالبحثبدأإذ،بسرعة

خدماتهعرضإلىإضافةالعثمانيةالدولةإلىإنكلترةمنقبرصجز-سةإعادةاقتراحفأضاف

28.صالملحقهرنزل،بربات)1(

.92صالملحزمرتزل،يربات)2(

ليولكيمنالقللط!رهذاولعل+التركيةطوريةالابر!اتبواضعملال!لطانأننتكونحن35.صهرتزد،31(يويات

الغرلى.اسامرألداك"ائلم"تعىكانت"النركى"كلمةأطومعرو!
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العثمانية.للدولةالحرجالمالياخوقفينقذالمالمنإضالطمبلغمعالأرمنيةالقضيةفي

أخرئمقاطعةأىاليهوديشتركطأنبك)1(عزتنصيحة"كانترومياته:لطيسجلفنراه

".)2(بقبرصرأسآففكرت،المالمنمزيدمعلفلسطينكبديلتركياإلىيقدمونها

اليدفىصفرإسطنبولهرتزلفترك،موقفهعنالسلطانزحزحةفيالمحاولاتهذهتنفعلم

البابيقفلأنيشألمالمحنكالسياسىوهوالسلطانلأنذطث،السلطانبلقاءأملعلىو!ن

رئيسين:لسببينوذلكنهائيآوجههفي

الح!اوالمؤساتالأوصاط-وكلهرتزلاستخدامفيالسلطاننيةهو:الأول1(السبب)

منهمالحاليالاستقراضبإمكانيةوالتلويحأكر!ه،وتحقيقسياستهخدمةفي-وراءهتقف

المالية.المباحثاتهذهفيمركزهيقوممطلكىفعلآمنهاالاستقراضيزمعكانالئلندول

وقاتا19تكفيضدهجديدةجبهةفتحمنالامكانقدرالتأجيلهو:الئالمق)2(والسبب

اليهودمميبالنفوذتاموعىعلىكانلأنهأوجها،فيالأرمنيةالمشكلةفيهاكانتالتيالحرجة

بشكلوجوههمفيالبابإغلاقوكانأوروبا.فيوالسياسةوالمالالصحافةنمعافيالكبير

الدولةضدوالمضايقاتوالمشاكلالمتاعبمنشديدةعاصفةهبوبإلأيعئلانهائى

المشاكل.منكئيرنيأصلأالغارتةالعثمانية

أ!هماعنالتخلىيستطيعلاجهةمنفهو،للغايةوحرجآدقيقآكانالسلطانموتفإنأى

الواسعةاليهوديةالموسساتعد)وةإثارةيتحنبأنأخرىحهةمنوعليه،فلسطينفيشبر

ولكنلهم،محددةوعودأيةإعطاءعنيمتنعأنهوالحلإذن؟الحلفماأوروبا..فيالنفوذ

منالرفيعالخيطهذاقطعوعدم،المحاولةتكرارإلىيدفعهمخامضأملعلىييقيهمبشكل

بعدخاطردلجبر.وسامآهرتزليمنحنراهلذا،الوقتمنممكنقدرأكبركس!أكي،الأمل

.الحازمالردذط!طلبهرد

حدس!إذمغفلينيكونوالماليهود--أىالسياسيةاللعبةهذهلطالآخرالطرفولكن

منهرتزليحذرالذكر--السابقمونتاجوصعوئيلالسرأننرىلذا،السلطانلعبةبعضهم

جزيةدفعتمإذا،السلطانهومونتاجرفيهيشكماوأهمأوك"إن:السلطانمناورات

.السلطانالالمقركررالخحررحالمىكانلك:عزت()

35.صالملحقمرتزل،(!ريات)
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جانبآ".)1(اليهودبالمهاجرفىسرمىفإلهلهالقرض

السلطانمعالمحاولاتمنمزيدإلىدفعهمماهرتزللدىقائمآبقىالضئيلايأملولكن

إليه.الوصوليريدالسلطانكانماوهذا

ألمانياتيصرزيارة.كلناسبة11401/8918فيالثانيةزيارتهفيإسطبوذإلىهرتزلاتجه

القضيةلصالحالسلطانلدىللتوسطالقيصرعلىالتأثراملعلىوذلك،العثمانيةللدولة

بأ!القيصريعدهلمإذكبرةجهودأبذلهرغمالمسعىهذافيينجحلمولكنه،الصهيونية

خائبا.فرجعضىء،

فىنجحوقد،السلطان.ممقابلةيفوزلعلهواتصالائهحهودهوواصل،الأملهرتزليفقدلم

صديقأكان-الذىا"فامبيرىاالهنجاركطالمستشرقصديقهبويبساطة1091سنةذلك

وقدلها،الثالثةزيارتهتلكوكانتإسطبولإلىعجلعلىالرحالفشد-للسلطانشخصيآ

لليهودكرئيسبلكصهيوفي،ليس-ولكنسيستقبلهالسلطانأنإلى"فامبيرى"صديقهنبهه

الصهيونية:يكعرهالسلطانيأن،المقابلةفيجدأحذرآيكونأناليهوطلبنافذ-)2(وصحافي

مثلالناسلهؤلاءمقدسةالقدسسحرى.فانوسإفا،الصهيونيةعنتحدثهأن"إياك

)3(110مكة

هادئآمستمعأيكونأنخلالهاالسلطانحرصتقري!آساعتينواستغرقتاهقابلةاممت

العثمانيةالدولةلمشاكلوحلولهمشاريعهتقدىملطيسترسلهرتزلتاركآ،الوقتمعظم

،بلادهفيالمستغنةغيرالثرواتإلىالسلطانأشارثم"،العام"الذثنموضوخفيلاسيماالمالية

للدولة،جديدةمواردوإيجادالثرواتهذهاستغلالكيفيةعنوافيةدراسةتقدممنهوطلب

وإنما،الخصوصهذافيومقترحاتهطلباتهوإلىفلسطينفيمشاريعهإلىهرتزليتطرقولم

بهيعدلمماوهواليهود،لصاععطفتصريح-الانصرافوشكعلى-وهوطلب

الدياناتأصحابمعذلكفي-شأنهاليهودمعتسامحهمعفهو،يفعلهولمالسلطان

يقولنراهلذاده،با3مستقبلعلىخطرآويراهمالصهيونيينيكرهكانأنهإلآ-الأخرى

اليهوداللاجئينأماممفتوحةإمبراطوريتهإبقاءعلىداثمآحافظإنهاااللقاء:بدايةفىلهرتزل

93.صالملحؤ،هرتزلبربات()

.172ص،لهر-بوبات)3(

.172ص،مرتزل(يويات)
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يحصلأندونالمقابلة".)1(وانتهتالأوروبيةالبلدانبعضفياضطهدواحينلهمكحلجأ

شىء.علىهرتزل

بعضقابلبل،السلطانمقابلةيسنطحلم15/215091فيتمتالئالرابعةزيارتهفي

أوروبافيتصريحاتهبعضعلىحاسباهاللذتبكوعزتبكإبراهيمأمثالالقصرموظفى

هجردمنالسلطانموقفلهوكررا،السابقةومشاريعهوعودهمنأيآتحقيقهعدموعلى

بك:عزتلهوقالاليهود،

الدولجيعمناليهودالا،جئينأمامإمبراطوريتهيفتحأنمستعدالسلطانجلالة"إن

منواجباتمنعليهمذلكيفرضهمابكلعثحانيينرعايايصبحوابأنيتعهدواأنبشرط

جنسياقمعنيتخلواأنبلادنايدخلواأنقبلعليهمالس!كرية...والخدمةالقانونحيث

عداالبلادفيمقاطعةأيةدكنيستطعونالطريقةلهذه.عثمانيينرعاياويصبحرا،السابقة

الذشنلتصفيةوكالةترلفراأنالسلطانجلالةيريدكمذلكمقابلالأمر...بادئفلسطين

كلها"021(الإمبراطوريةمعادنمناجمباستثماروللقيامالعام

قدمهامذكرةفيفلسطننفياليهودسكئإسثناءشرطحذفحاولهرتزلإنومع

+أخرىمرةفشلهيعئكانئاقائمآالاستثناءوبقى،بالرفضجاءالجوابأنإلآ،للسلطان

ورجالالسلطانلحاشيةمراسلاتهواصلأنهإلآمحنقآ،كاضبأإسطبوذتركأنهومع

الاغراءاتبعضإليهامضيفأالعثمانيةللدولةمنافعهاشارحأالسابقةطلباتهمكررآ،قصره

.)3(بهاتصالهوقطععليهغضبهأعلنبلالسلطانلدىنتيجةأيةإلىتردلمالئالمالية

فقدأخر،عرضفييفكربدأعنه،السلطانإعراضجراءمنييأسلمالذىهرتزلولكن

تفلحفلمقبرصإرجاعوعرض،الأرمنيةالقضيةلطالمساعدةوعرض،المالعرضجرب

رسالةفيللسلطانشرحهاحديدةفكرةلهخطرتجديد؟منأليسإذن...العروضهذه

ا:3/5/209فيكعبهاله

تواجهالقيالصعوبةأدركإنئ:التاليالاقتراحالمتناهيةجلالتكملحكعةأتدمأنالشرف"لي

منالشبانهؤلاءلهيتعرضوما،الخارجفيالعلملتلقىتركياشبابذهاببسببحكومتكم

.ا-73177صالملحق،هرتزلبوبات()

.؟9-6917ص،لهر-يوبات()

.ا-99213ص،مرتزليويات3

021

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


تحرمأنإماالأمرت:احدأمامالحكومةيجعلمماالثوريةبالأفكارتأثرهمفيخاصة،ضياع

حلأهناكأنعلى،السياسيةالغواياتنحاطرإلىتعرضهمأنأوالعلمىالتلريبمنهؤلاء

الحل:هذاجلالتكملحكمةأقدمانتواضعبكللنفسىأحمحوأنا،للمشكلة

اليهودوايأساتذة،لمالعاأنحاءحميعفيالجامعيةالحياةفيهامآدورآنلعباليهودمعشرإننا

الحقولجميعنيوالمتخصصينالعلماءمنكبرأعددآهناكأنكما،البلدانجامعاتيملأون

)1(القدسفيولتكنإمبراطوريتكمفييهوديةجامعةنقيمأننستيمف!ننالهذا،التعليمية

بلادهمفييبقونبل،الخارجإلىالذهابإلىالعئمانيونالطلابيضطرلنعندهامثلآ،

ومدارسالمهئالتدريبومدارسالجامعاتأحسنتقدمهماأفضلفيهابلادهمفىويتلقون

خدمةلطبدورهاتقوموعندها،الأفضلهوماإلأالمؤسسةهذهمثلتقدمولن،الزراعة

والبلاد".)2(والطلابالعلم

أشيعالذىالسلطانلدىجدأحساسإنهقيلوترعلىالضربينوىهرتزلكانفقدإذن

فيظنهخئبالسلطانولكن،حكمهوعلىحياتهعلىمستمروخوفدائ!ةوسوسةذوأنهكنه

فيمشغولةالعثمانيةالامبراطوريةإنفيه:قالبكعزتبرساطةجوابأإليهأرسلإذأيضأ،هذا

.أخرىمرةخائبأهرتزلرجعوهكذا..للخزينةالماليةالحالةلإصلاحالحاضرالوقت

قررالذممطالسلطانمنبدعوة25/7/2091فيلاسطنبوللهرتزلالأخيرةالزيارةكانت

فرنسا.معماليةمفاوضاتفيالدخولوشكعلىكانيأنههرتزلبورقةيلعبأن

مضافآالعراقباستعمارلليهودبالسماحمقترحهقدمالسلطانفيهاقابلالئالزيارةهذهفي

هاجمكما،فلسطينمنجزءاستقطاعفيبطلبهمتحسكآبقىأممطوضراحيها،حيفاإليها

المشروعذلكأنيعلمكانيأنهلتركيا،إقراضمشروعوهو"روفيه"الفرنسىالوزيرمضروع

وزيارتههرتزذاستعمالالسلطانهدفكانبينما،مشاريعهوإلىإليهالحاجةفستقلتحققإذا

الزيارةهذهفىهرتزلعرضوقددخولها.يزمعكانالىالماليةالمفاوضاتفييدهفيكورقة

القر3أخذناإذاأنذاكضخممبلغوهوالذهبيةالجنيهاتمنمليونآثلائينعنيزيدمبلغدفع

اليهرد:علىعطفتصريحإصدارالسلطانعلىاقترحكما،الحسباندطلهالشرائية

.291ءسةالحامعةهدهنعلآايهردأتام()
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المقبلميلادكمعيديومفيتعلنرابأنمثلآالجلالةصاحبياتفضلتمإذاقائلأ:"وأضفت

لهذافسيكوناليومالسريعةوالمواصلاتالتلغرافوقتلطاليهودىالشعبعلىعطفكم

المواهبتجذبإشارةفيهسيكون،العالمأنحاءجميعفيومهمسريعفعلردالاعلان

وحيفاالعراقمقاطعتاهذامنتستفيدلن،المشاريعمنوأنواعآوالصناعةوالأموال

".)1(العثمانيةالامبراطوريةجميعبلفحسبوضواحيهما

حوارههرتزلبدأوعندما،الأعظمالصدرإلىأحالهبلله،وعدأىالسلطانيقطعلمو

للإسرائيليينايمكنوبإصرار:نفسهالسابقالرأكماحمعالقصررجالومعالأعظمالصدرمع

بلواحد،مكانفيجميعأيكونوالاأنشرطالعثمانيةالامبراطوريةفيويستقروايقبلواأن

الحكومةقتلمنمسبقآعددهميقررأنوبشرط،الحكومةلهمتعينهاأماكنفييقرئوا

العسكرية،الخدمةفيها.مماالمدنيةالضرائبجميععنويسألونالعثمانيةالجنسيةنوسيع!إ

تمامآ".)2(كالأتراكالبلادقوانينلجميعخاضعينسيكونونكما

منقرلمةأرضأىحئيعئينأويحدديكنولمشىءبأىييدلمالسلطانإنأى

قبضتهفيستكونالأمورهذهفكلالمهاجرفى،لقبولمحددرقمأىيحددولا،فلسطين

إرادته.وتحت

منعدةسنواتطوالشيئآيحققلمخائبآ21812091فيإسطنبولهرتزلكادروهكذا

يغادروهويومياتهلطوكتب.الاغراءاتأنواعكلاستنفذأنوبعدوالجهردالمحاولات

و"بعد".)3(اللصوصوبلادالقتلةجتمنثانيةمرةخلصتقدأنا"وهاكاضبأةإسطنبول

حراميأ".)4(والأربعيزباباعلىجبتركتالتحياتتقدبم

..الجميعقبلبالخطرشعرالحميدعبدالسلطانأنهوحقآالنظريلفتالذىوالثىء

عامالأولالصهيرفيالمؤتمرفيوتبلورهالسطحعلىالخطرهذاظهورقبل-تبهشعر

ذإام،598عام"اليهودية"الدولةالمعروفكثابهبكتابةهرتزلقيامقبل!فبلأم،698

فينلمسهذلكعلىوالدليل،بدقةأوروبافيوالسياسيةالفكريةالتياراتجميعيرصدكان

.232صالملحز،هرتزليويات)1،

236.ص،هرتزليرميات21،

236.ص،هرنرل)3(لهوبات

23.أصالملحؤ،هرتزل(برمبات)
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فلسطينإلىاليهودهجرة.كلوجبهاومنع918اسنةأصدرهاالئالمنعاقبةالثلاثة"الفرمانات"

علىهرتزلظهورقبلالصهيوفيبالخطرحدسإنهأى،القدسإلىزياراقموحذدوفيد

هذهلنستعرض.فلسطينإلىالهجرةفياليهودلرغبةالبعيدةالمرامىوفهمايأحداث،مسرح

21،2892،فيكتبهاوالئنفسهالسلطانيدبخطمكتودةنسخةتوجدالئالفرمانات

:امأهـ/803198لسنةالقعدةذىمن
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:الأولالفرهان

:المذكرةإليكم"نعيد

تشكيلإلىالمستقبلفيسيؤدىالعثحانيةالممالكلطمكالت،كلمنطردواالذئقبولإن

الشاهانيةالممالكإنوبخاصةجائز،غيرالمعاملاتهذهإجراءفإنلذاموسوية،حكومة

أمريكا،إلىهؤلاءإرسالالمفروضمنكانولما،والمتروكةالخاليةالأراضىقبيلمنليست

وأدتأمريكا،إلىلارسالهمفورآالسفنفيوضعهميجببل،أمثالهمولاهولاءئقبلفلالذا

الداعئماإذعلينا،وعرضهالأمرهذاتفاصيلبخصوصقطعيآقرارآالوزراءمجلسيتحذ

هناكفإنذلكعنوفضلآ.ديارهمفييقبلوهملموالمتمدنونالأوروبيونطرذهمقنلقبول

.الإطلاقكلىجائزغيرالأمرهذافإنلذاكثكلة،دسائس

هذافيأخرىمعروضات!أيةالآنبعدمجالاىهناكلمقىلاوحئذلك،علىوبناء

".الموضوعمذالطعامقرارلاتخاذالعظمىللصدارةالمذكرةهذهتعادالخصوص!،

ابافي:الفرمان

:الفرمانهذاالسلطانأصدرايأولالفرمانمنأيامسبعةبعد

السنية:للمعيةالعسكريةاللجنة"إك

يتولدفقدجدآ،ضارشىءاخواطنةحقإعطائهمأورإسكافمالموسويينهرلاءقبولإن

فيهذاخذ2وأن،قبولهمعدميجبلذاموسوية.حكومةمسألةالمستقبلفيهذاعن

المعلوماتتعطىوأن،اليومهذابسرعةالقرارهذايعرضوأن،المسألةعرضعندالحسبان

".الخاصةالسكرتاريةمنالعظمىلنصدارة

اثالث:الفرمان

:الفرمانهذاالسلطانأصدرالثافيالفرمأنمنواحديومبعد

لمومتمدنةدولةطردقمالذ-كأالموسريينقبولناعدمعلىتعترضأندولةلأيةيحق"لا

همالأحرىكانعليناويعترضونيحتجونالذ-شوهؤلاء،الأخرىالمتمدنةالدولتقبلهم

قبولهم.ورفضتطردقماليالدولعلىالاحتجاج

فإفمالامبراطوريةأجزاءمنمكانأيفيأسكنوالوالموسويينهزلاءفإنعليهوبناء

حكرمةلت!ثكيلوسيسعونتدابير،منا!لخذتمهمافشيئآشيئآفلسطينإلىسيتسللون
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بل،والفلاحةالزراعةفيهرلاءيعملولن،الأوروبيةالدولوحمايةبتشحيعموسوية

كانواهؤلاءدامومامنها.طردواالئالبلدانفيفعلواكمابايأهاليالإضرارسيحاولون

المذاكردوجوبونرى،هناكإلىيهاجرواأنالمناسبمنف!نإذنأمريكا،إلىالهجرةبصدد

".)1(العسكريةاللجنةفيالموضوعهذافيمفصلبشكل

منالحقيقىللهدفللسلطانالكاملالوعىإلىيشرالسلطافي-الأمر-أىالفرمانوهذا

فعالياتهابدأتتدالصهيونيةالدعوةتكنلمالتيالمبكرةالسنواتتلكونياليهود،هجرة

فلسطينفي"يهودية"موصويةحكومةتشكيلهىاليهردغايةأنيقررفنراهونشاطها،

لووإنهم-معلومهو-كمابعدفيمافعلآحدثماوهوالأوروبيةالدولوحمايةبتشجيع

فييعمدوالنوإنهم،فلسطينإلىفسيتسللونالعثحانيةالأمبراطوريةمنجزءأىفيأسكنرا

ومصبالرباالإقراضبأعماذسيقومونأكط،المحليينبالسكانبالاضراريقومونبلالزراعة

المحتاحين.دماء

فياليهودبقاءعدمئضناليالتعليصاتويصدرالقوانينيسننراهالحيطةفيزيادة

أدنادوندرج،الخصوصهذافياللازمةالتدابيرويتخذلها،زيارقمإكسالبعدالقدر

تأكيدأ5091سنةالقدسلمدينةاليهودزيارةحولالسلطانأصدرهاالئالتعليمات

.ام198سنةأصدرهاوأنسبقالئلنتعليمات

الأولىةالمادة

الذفىايأجنبية-المحالكمنأوالعليةالدولةرعايامنكانوا-سواءللموسويينبدلا

تتضمنسفر-جواز-أومرورتذكرةمعهميحملواأنالزيارةلأجلفلسطينإلىيذهبون

حاملها.وتابعيةالسياحةوغايةصفة

اكنهة:ذدال

منميناءأىإكأوبيروتولايةإلىيصلونالذ-شالموسويينالزوارهرلاءجععلى

موظفلدىسفرهمجوازاتأومرورهمتذاكرإيداعالشريفالقدسولايةموانئ

أشهرثلاثةلمدةمرقتةإقامةأوزيارةتذكرةعلىواحد-قرلق-مقابلوالحصول،الجوازات

ويجبمتميز،وشكلبلونتكونأنيجبغيرهاعنالتذاكرهذهئمييزولتيسكل،فلسطينفي

)11،لىيلا+4ايكاا!كاص،4،لأءحن!يةمأ"ولطلهطا.433.؟4-
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وئخرجا،قامة،أوالسياحةأثناءلطالطلبعندؤللشرطةالدولةلموظفىالتذكرةهذهإبراز

الثلاثة.الأشهرهذهيتجاوزقنكلإليهاالمنتسبالحكومةقنصلبوساطةأوالشرطةبقوة

اكبة:المادة

فيالمذكورةالموسويينللزوارالمزقتةالاقامةتذاكروتواريخ.ممندرجاتقائمةتنظيميجب

هذديتجاوزونالذتإخراجليتسئشهركلفايةفيالقوائمهذهوتنظم،السابقةالمادة

.الخصوصهذافيينهاونونالذينالموظفينمعاقبةوكذلك،المدة

لرابعة:اذدال

الذ-شالزوارلدىنحالفةأيةوالإقامةالسياحةلأمورالمنظمةالجداولدطظهرتإذا

بيروتميناءيأتونأوفلسطينأرضويتركونسياحتهمأولاقامتهمالمسموحةالمدةيكملون

فيجبالاقامةووثاثقالمروربوثائقيزؤدونالذينأو،إقامتهممدةينهونأوالبواخرلركوب

".)1(التعليماتهذهتطيقعنالمسلىولينالموظفينوضدالمخالفينضدحازمةإجراءاتاتخاذ

الفسادأنإلأفلسطينإلىالتسللمناليهودمنععلىللسلطانالكبرالحرصهذاورغم

التقليلدطإلأيفلحلمولكنهعليهيقضيأنالسلطانحاولوالذىالدولةفيالمتفشيالادارى

أوقيمهماحاكمأيبوسعيكنلمو،والانحطاطالتدهورسئمنمئاتإرثكانلأنهمنه،

فيالقوانينهذهاختراقعلىاليهودساعدالإدارىالفسادهذاتمامآ...عليهالقضاءقوةمن

للموظفين.يقدموكاكانواالئالرشاويبفضلفلسطينإكوالتسللالأحيانبعض

الوثائقبتزويرتقومفكانت،المجالحذافيكبيربلورقامتالأوروبيةالدولأنكما

ثمومنفلسطينزيارةفيالراغبينرعاياهامناليهودهويةالعثمانيةالسلطاتعلىوتموه

لقبولالعثمانيةالدولةعلىالسياسيةالضغوطانواعكلاستعمالإلىإضافةفيها،الإقامة

اليهودلهجرةالمساندةالدولمقدمةفيوأمريكاوفرنساإنكلترةوكانت،المهاجرينهؤلاء

سنراتطوالفلسطينإلىالتسللاستطاعواالذيناليهودكددفإنذلكومع.فلسطينإلى

بعداضطرالعددهذانصفبأنعلمآألفآ،الخمسينيتجاوزلمالحميدعبدالسلطانحكم

يلقوفاكانواالئالعديدةللمضايقاتنتيجةبلادهالالعودةإكفلسطينفيإقامتهمنمدة

للمهاجرفىبالنسبةالمشكلةلأن،المتسللينهؤلاءتلاحقكانتالئالعثمانيةالادارةمن

(1)كا!ا!لما3ءلم!+ور،ككل*لملاا،،لمهلر*ء3.!لملة!مح!4كأ"ا!لاناول!له؟)ء،لأأح4ا!ط،3،".اكمثو18للاط،لعما-4629.1!4.6.؟
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ملاحقةمنوالتهربوالاستقرارالبقاءإنبل،فلسطينإلىبالوصولتنتهىتكنلماليهود

إلىالمهاجرينهولاءبنصفحدامماإليهمبالنسبةكبرةمشكلةكانتالعثمانيةالادارة

عهدفياليهودالمهاجرينعددإنأىأنفآ-قلنا-كمابلادهمإلىوالعودةتركهاإلىالهجرة

منأكثرطوالفقطألفآ"2"هبلغفلسطينمنمختلفةمناطقفياستقرواالذينالسلطان

يذكر.تأثرآالسكافيالوضععلى-فىثريكنلمضئيلعددوهوسنة،ثلاثين

ومجىءالحميدعبدالسلطانعزلبعدبدأالهجرةموضوخفيلليهودالذهىالعهدولكن

الماسونيةوبالحركةاليهوديةبالحركةوثيقةعلاقةعلىكانوالأنهمالسلطةإلىالاتحاديين

يهوديةمؤامرةإلأيكنلمالحميدعبدالسلطانعزلإناطشنانبكلالقولويمكن.العالمية

موقفهتغييرفيوألاغراءاتالمساعىجميعفشلتأنبعدالحكمعنإقصاءهاستهدفت

.)1(أطحاعهمتجاهالصلب

المقدونعةالثورة

العثمانيةالدولةأواخروفيتقري!آ،قرونحمسةالعثصافيالحكمتحتمقدونيابقيت

الأكبرانجزءوكانوررغسلافيا.وبلغاريااليونانيينقسمتثم.للاضطراباتبؤرةأصبحت

وكانت.اليوغسلافيةالجمهوريةجنوبفيجزءأتصىتشكلالحاليةالمقدونيةالجمهرريةمن

باسمحمتهاالئفيةاليوغسا3الحكومةقبلمنالثانيةالعالميةاطرببعدتقررتقدحدودها

دولةتشكلتتيتووفاةبعداليوغسلافيةالدولةثمزقوبعدالاشتراكيةمقدونياجمهررية

جهوريةباسمالمقدونيةالدولةتسحيةعلىاليوناناعتراضبسببولكنجديدمنمقدونية

الفاتحموطنوهى":السابقةالي!وغسلافيةمقدونيا"جمهوريةإلىالرحمىاحمهاتغيرمقدونيا

المقدوفي.إسكندرالمشهور

وعندما.الحديثةالعصوروبدايةالوسطىالقرونأواخرفيالعثمانيةالادارةتحتدخلت

الدفاعمرحلةإلىوالفتوحاتالهجوممرحلةمنوتنتقلتضعفالعثمانيةالدولةبدأت

علىتهبأخذتالئالفرنسيةالثورةمبادئبرياحمتأثرةوتثورتنتفضمقدونياأخذت

عشر.الثامنالقرنفيأوروبا

الحركةمىأنحماليةالدولةا"مرق!كابا!امرفوعهدايىالفاصيلصمزيدعلىالاطلاعكلكونالذينالقراءخيل)1(

.حلاقعليحانللأضاذام*7918909-الصهرية

217

http://www.al-maktabeh.com



الدولةلإفاكمواتيةالفرصةوالنمسا"روسيا"وبخاصةآنذاكالكبرىالدولوجدتوقد

والمالبالسلاحومدهاالثوراتهذهبتغذيةوذلكمنها-أجزاءلالتهام-تمهيدآالعئمانية

الشعوببحريةمنهااممانألا،كثيرةأحيانفيوالضباطوبالجنود،والتدريبالعسكريةوالخبرة

الظلمأنواعلأقسىنموذجآكانتالدولهذه"لأناراضيهاعلىبالسيادةتمتعهاووجوب

المنطقة.هذهعلىاليدووضعالعشانيةالدولةلتمزيقكوسيلةبللشعوها"والاضطهاد

وأمالمامصاعذاتنحنلفةومذاهبقومياتقبلمنمسكونةكانتالمنطقةهذهولكن

هذهبينتحدثكانتالئوالمذابحالممثحاكلفإنلذلكومتعادية،بلمختلفةواتجاهات

مستمرةكانتفالنزاعاتجديد،منتبدأصتلتنتهيكانتماالمختلفةوالمذاهبالقوميات

الأسود،الجبلوسكان"الأرناؤوط"لبانيينا9واوالبوشناقوالصربيينوالرومانيينالبلغاريينيبن

وكانت،المسيحيةالط!وائفبينخاصةالدمويةللنزاعاتموطنآأصبحتالمنطقةهذهإنأئ

تسمحبأفااتهتباللينالأموروأخذتتسامحتإنفهىأمرها،منحيرةفيالعثمانيةالدولة

مسبنىفيالصارمالعقابأنزلتهىوإنالبلاد،إدارةتستطيعلاوأنهابالانتشار،للفوضى

والتعسف.بالظنمإياهامتهمةأوروبافيالأصواتتعالتوالمذابحالفق

مكانكلفيفالانفجاراتمقدونيالطالعنفمنجديدةموجةبدأت3091سنةفي

علىاستولتقدكذلكبينهافيماوالمتحاربة،العثمانيةللدولةالمحاربةالسريةوالجمعإت

سوئالعثمانيةالدولةسيطرةتحتتبقولم،المدنمنكثيربينالطرقوقطعتالجبالقمم

أنظارأمامموضوعةكمشكلةاخرىمرةالمقدونيةامشكلةابرزتوهكذا.الكبيرةالمدن

الأوروبية.الدول

ومحوراإنكلترةفرنسا،"روسيا،محورمحورك،إلىمنقسمةأنذاكايأوروبيةالدولكانت

روسياوهىالمقدونيةالمشكلةمنأوروبيتيندولتينأقربإنأىإيطاليا"ألمانيا،"النمسا،

السهلمنيكنلملذاالأخرىالدوللمحورمقابلمحورفيمنهحاواحدةكلكانتوالنحسا

صعوبةيضيفكانمما،المقدونيةللمشكلةبالنسبةمحددشىءعلىوالاتفالتالالتقاءعليهما

الدولةيمنحالدولتينهاتينبينالخلافهذاكانوإن،المزمنةالمعضلةهذهحلدطجديدة

المسألة.هذهفيضدهاالدولاتفاقلمنعلاستغا،لهمواتيةفرصة3كيرأحيانفىالعثحانية

الدولضغطتخفيففيذلكاستغلالالسياسىبدهائهالحميدعبدالسلطاناستطاعوقد
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فيبثهاالئالواسعةاستخباراتهشبكةذلكفيوساعدتهالعثمانيةالدولةعلىايأوروبية

الدوكهذهمواقففىالتطوراتبأخردائمعلمعلىبوساطتهاكانإذ،الأوروبيةالدول

.هناكوالصحفالأحزابموقفإلىإضافةالكواليسخلفيدوروما

إلىبالتاقيأدىممامشاكلهاوتفاقمت2091سنةاشتدتالىالمقدونيةالثورةإلىونعود

بتنفيذقيامهابوجوبالعثمانيةالدولةوإنذارهاأخرىمرةالآوروبيةالدولتدخل

تشكيلكنفأعلنوالنحساروسياسبقإلىالسلطانسارعفقدلذامقدونيا،فيالإصلاحات

وأنخاصةفعليةخطواتإلىالإنذارهذايتحولأنقبل،سلانيكفيمقرهاعامةمفتشية

واليوعيناهية.عاحربمنهاتندلعاليئالأولىالشرارةهىتكونأنتنذرالمقدونيةالمشكلة

خاصةتعليماتلهاسنالتيالمفتشيةهذهصتمسوولآباشاجلحىحسينالسابئاليمن

والعشر-فىالثالثةالمادةتطبيقمنالسلطانيتخلصلكىوذلكلها،التابعةالولاياتبإصلاح

لجزيرةالذاتيللحكممماثلآذاتيآحكمآمقدونيابإعطاءتقضىكانتالئبرلينلمعاهدة

الماليةالنواحىتتناولكانتالئالإصلاحقوانينسنمنالرغمعلىولكن"كريت"،

النصف،بنسبةوالشرطةالجندرمةقواتدطالمسيحيينالرعاياوتشركوالعدليةوالاقتصادية

منالمختلفةاهذاهبواالعناصربينالدمويةالداخليةوالصراعاتالمزمنةمقدونيامشاكلفإن

جهدأيتجعلكانتأخرىجهةمنوالسرممطالسافروالنمساويالروسىوالتدخلجهة

منثورأ.هباغمبذول

العاليالبابإلىوالنمساروسياتقدتأمأهـ/321309سنةفيأى،واحدةسنةبعد

وسيطرةرقابةتحتمقدونياتجعل،مادةعشرةاثنىمنالمولفا)1(افييناإصلاحابرنامجبا

فىسافرتدخلبأنهمعلنآالبرنامجهذاالسلطانرفضوتدالمباشر.ونفوذهاايأوروبيةالدول

المتخصصينجلبعلىتنصالكطالمادةعلىوافقولكنه،العثمانيةللدولةالداخليةالشوون

ولكى.الثورةفأعلنوابذلكيقنعوالمالبلغاريينولكن.هناكالجندرمةقوةلاصلاحالأجانب

هذهمصالحضربهىلذلكوسيلةأفضلأنرأوافقدايلأوروبيةالدولتدخليؤئنوا

وتذكر،المتفجراتمنكبيرةبكميةسلانيكفيا)2(العثمالمماا"البنكبتفجيرقاموالذا.الدول

وال!ا.روشاحارحية-زور-ثيىممتالئالريهةاطحادثات!د"ف!ا*فيالرلامجهدا:كع)!(

.خاصنظام!الأحبةالدكودداعا9موسسةكانالمئمافي""البكف!نطقأدكرلاكصا)2"
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كانأشمهرثلاثةدامتالتيالثورةهذهفيالمشتركينالثوارعددأنالتاريخيةالمصادربعض

ألفآ.)1(2611.113-بينيتراوخ

وزيرممماغضورالنمساإمبراطورمعروسياقيصراجتحعالثورةهذهاندلاعإثرعلى

اشتركتماوسرعانمقدونيا،فيللإصلاحاتجديدبرنامجوضعتمحيثالبلدينخارجية

العثمانية،الدولةحليفةألمانياحئ،البرنامجهذاعلىمرافقتهامعلنةالأخرىالأوروبيةالدول

امنبحيثفيهالتعديلاتبعضأجرىولكنه،البرنامجقبولمنبدالسلطانأمامييقفلم

مدنيبنمساعدكتعيينهوالبرنامجهذاعليهاحتوئماوأهم،الدولةبسلطةالإخا،لعدم

لهالمشورةبإبداءيقومان،نمساويوالآخرروسىأحدهماباشاحلمىحسينالعامللمفش

جنرالبرتبةإيطاليضابطتعيينوكذلك.إجرائيةسلطةلهماوليستالاصلاحأمورفي

تكون"إيطاليإنكليزى،،فرنسىنمساوى،"روسى،أوروبيينضباطحمسةمعيتهفييعمل

ومع،عسكريةقيادةأيةسلطةيملكونولاالجندرمةإصلاحكيفيةفيالرأىإبداءوظيفتهم

العثمانية،للدولةالداخليةالشؤونقالأوروبي!الدولقبلمنتدخلآئعدكانالأمرهذاأن

ممكن.نطاقاصغرفيالتدخلهذاأثارجعلالسلطانأنإلأ

البرنامجهذابنودأنإلىإضافةهذاالآوروبية،الدولجميعيتحدىأنب!مكانهيكنلمو

السلطانأنكما.العثمانيةللدولةبالنسبةبرلينلمعاهدة23رقممادةمنبكثيرأهونكانت

الاداريةالمحافظاتتبديلتقترحكانتالئالبنودمئلالبرنامجهذامنعديدةبنودآرفض

ذاتيآ.حكمآوإعطاءهاالعناصروضعيةحسب

منالآوروييةالدوللموتفجيدآنموذجأتشكلذلكبعدتعاتبتالىالحوادثولعل

بعضتقدبمإلى3واضطرارالسلطانموقفحراحةمدىتبينأفاكما،العثمانيةالدولة

المدنيةالإصلاحات.ممراقبةتكتفلمالأوروبيةالدولأنذلك،الحرجةالمواقففيالتنازلات

دطالماليةللأمورأوربيينمراقبينتعيينالعثمانيةالدولةمنفطلبواالجندرمة،و!!لاحات

والنمساروسيا"وهىأوروييةدولحممىأرسلتذلكالسلطانرفضوعندمامقدونيا،

دوائرعلىواستولتامدللي"0جز-سةإلىمشتركةبحريةقوةوإيطاليا"وفرنساوإنكلترة

أدنبمامكانهيكنلملآنهالدوذهذهلطلبالاستجابةإلىالسلطانفاضطروالريد.الجمارك

،1)يلا-/،لمه+كاا+يالمكاما!"ا!،هلمهلماا!.01+.فح!+أ.!س!كم!/4.
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الدولةضدالحربيةالمظاهرةهذهدطتشاركلمالئالوحيدةالدولةوكانتجميعآ،يواجهها

ألمانيا.هىالعثمانية

مأ609اهـا432:العقبةمسألة

وصلتقدبدمشقومارةإسطنبولمنمبتدئةالحجازحديدسكةكانتالأثناءهذهفي

بشوقينتظركانالذىالاسلامىالعالمفيهاشاركالئبالتبركاتممولةالمنورةالمدينةإلى

المكرمة.مكةحئالسكةوصولولهفة

الجامعةسياسةنتيجةالاسلامىالعالمفيترتفعالحميدعبدالسلطانأسهمكانتوبينحا

،اليونانمعحربهفيظافرآقليلةسنواتقبلخروجهونتيجةيتبعهاكانالئالاسا،مية

منباحمهالأدعيةوترتفعإفريقيافيأوالهندفيإسلاميةقريةأصغرفيحئصورهوتنتشر

وترتببقلقالظاهرةهذهتراقبكبرىدولةهناككانتإفريقياإلىوالصينجاوةمساجد

.مضادةخططا

سياسةمنتضررآوممثرهاأنذاكاستعماريةدولةاكبربريطانيا،دولةكانتالدولةهذه

تواجههاأصبحتا)خطوالمتاعبالمصاعبالسياسةلهذهتعزوكانتيأفا،الإسلاميةالجامعة

لالنسبةحاكمأبغضالحميدعبدالسلطانأصبحفقدلذاومصر،الهندفيالشعوبمن

المستمر.هجومهاومحطإنكلترةولحكومةولأحزابلصحف

والمتاعبالمصاعبتدبركانتبدورهاإفاإذ،الأيديمكنوفةواقفةإنكلترةتكحتوأ

هذدلأنذلكوالحجاز.واليمنالكويتدط:العربيةالجزيرةشبهفيوبخاصةالعثمانيةلندولة

إنكنتر3استمالتوقدالهند،طريقعلىالموجودةالمهمةالمضايقعلىتشرفكانتالمناطق

.الثورةعلىوحرضتهموالبدوالعشائررؤساءمنكثيرآإليها

والبصردبغدادحديدوسكةالحجازحديدسكةخطوطأهدافأهممنأنشكولا

كانتإنكلترةفإنلذلك.الحساسةالمناطقهذهإلىالعثمافيللجي!ئ!السريعالوصولتحقيق

يدفيأودع3-بغداد-البصربرلينخطأنوبخاصةالحديدلسككالمشاريعهذهبقلقتراقب

ألمانيا.وهولهامنافسأخطر

بينإستراتيجيةمنطقةفي"السبع"بئرمدينةالحميدعبدالسلطانأنشأ.191سنةوفي

يدوتمدالحجازخططريقوعلىسيناءجزءسةشبهعلىتثرفالميتوالبحر"غزة"مدينة
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هذدأثبتتوقدالانكليزكط.الاحتلاليوجدحيثمصرمنقرييةمنطقةإلىالعثمانيةالدولة

ألافعشرةإنكلترةخسرتعندماالأولىالعالميةالحربنيالاستراتيجيةأهميتهامدىالمدينة

.هناكنشبتالئالمعركةفيجندكط

نفهمولكى،العثمانيةوالدولةإنكلترةبينالعقبةمشكلةظهرتالأجواءهذهمثلفي

قليلآ.للوراءنعودأنعلينااخشكلةهذهأصل

علىانتصارهممارقطفمنالكبيرعلىمحمدوحرمتالكبرىالدولتدخلتعندما

العقبةمدينةبقيتمصر،حدودتثبيتوجرى.كلصرالاكنفاءعلىوأجبرتهالعثمانيةالدولة

جنودبوجودالعثمانيةالدولةحمحتام084سنةنيولكن.العثمانيةالدولةحصةضمن

المصريير.الحجاجسلامةلتأمينالعقبةمدينةفيمصريين

قررذلكعند،العقبةإلىإنكليزجنودإرسالإنكلترةأرادتعندماالمشكلةبدأت

واحدومدفعطابور-شمعضابطآفأرسلالمحاولةهذهعلىالطريققطعالحميدعبدالسلطان

إليهم،وتسليمهاالمدينةلاخلاءالمصريةالحاميةإكالسلطانمنفرمانآحاملأالمدينةهذهإلى

المصرية.الحاميةانسحبتوفعلآ

علىالسيطرةلتحقيقإنكلترةأمامالطريققطعتالئهذهخطرتهبأنيعلمالسلطانكان

نفسأمرفأنهلذلكإنكلترة،معالمشاكلتثيرسوفالمهمالجغرافيالموقعذاتالمدينةهذه

فيمساومةموضرعلتكونطابامدينةهىأخرىصغيرةمدينةباحتلالأرسلهاالحطالحامية

المتوقعة.المفاوضات

الحاميةلمهاجةوأرسلتهمالبدوبعضفحرضت،السلطانتصرفمنإنكلترةاكتاظت

..ودحرهمالمهاجينتشتيتاستطاعالتركىالضابطولكن،التركية

لنبأفاوتشعرهالسلطانأمامعضلاتهاتستعرصتأنعليهابأنإنكلترةشعرتذلكعند

ألافحمسةأنذاكالبالغةتواقالتعزيزمصرإلىالجنودمنلاف2عدةفأرسلت،تسكت

الشعبفهبمصر،إلىالمتوسطايأبيحقالبحردطالموجودأسطولهاحركتكماجندممط،

حراجةمنزادمما،صاخبةمظاهراتفيللسلطانتأييدهومعلنآب!نكلترةمنددآالمصرى

ارتياحعدملابلاخمهالسلطان.كلقابلةإدطبولفيإنكلترةسفيرقاموعندماإنكلترة،موقف

أرسلعندماإذنآمنهاأخذأنإنكلترةأتريدااهدوء:بكلالسلطانسألهيحدثمماحكومته
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.الجوابعنالإنكليزىالسفيرفعجزا.؟االعثمانيةالدولةإلىتعودبلدةإلىحامية

التركيةالحاميةلسحبأيامعشرةمهلةمعطةالعاليالبابفأنذرتعادتإنكلترةولكن

أسطولهامنقسمبتحريكإنذارهاوأردفت،الحربلطالدخوللطمحقةستكونوإلآ

المتوسط.الأبيضالبحرإلىطارقجبلطريقعنالأطلسىالمحيطلطالموجود

مصريونأعضائهاجميعلجنةتشكيلسيقبلأنهوأعلنالإنكليزى،التهديدالسلطانرفض

لعدمالمصريةاللجنةفيإنكليزممطعضوأممطوجوديقبللاوأنه،عثمانيةلجنةمعلنتفاوض

مصر.فيلإنكلئرةقانودماحقأىوجود

لدىالعقبةبقيتإذوعثمانيين،مصريينضباطبينالطريقةبهذهالمشكلةسويتوفعلآ

لمصر."طابا"بلدةوأعطيتالعثمانيةالدولة
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السادسالفصلى

السلطنوعزلوالترقيالاتحادجمعية

ببعضنتناولأنبدفلالذاالحميدعبدالسلطانحكمأواخرمننقتربنحنوالآن

.السلطانإقصاءيديهعلىتمالذمم!والثرقىالاتحادحزبنشوءالتفصيل

ناحيتين:منضروريةحقيقتهعدىومعرفتهوالترقىالاتحادحزبدراسةإن

الحميدعبدالسلطانحكمأواخرلفترةيؤرخقنلكلبدفلا،التاريخيةالناحيةمنأولأ:

فينجاحهوأيضرآ،نشاطهوتطورومبادئهوانتشارهنشأتهحيثمنالحزبهذاتناولمن

حزبية.دكتاتوريةوإنشاءالحكمعلىوالقبضالسلطانإقصاء

معرفةفيفائدةالطرقاكثرصتفلعل،نفسهالحميدعبدالسلطانمعرفةناحيةمنثانيأ:

وأخيرأووساثلهموأهدافهمومناوثيهأعدائهماهيةمعرفةهوحاكمأيأوشخصأئ

الأشياء".تتبين"بضدهاقاعدةعلىوذلكونتائجها،أعمالهم

والترقيالاتحادجمعهة

الطيةالمدرسةفييدرستيموكانإبراهيميدعىألبافيطالباجتحأم21/4/988في

سريةجمعيةإنشاءفكرةعليهمطارحآالطلابمنأصدقائهبعضمعالسلطانيةالعسكزية

أوكالطلابهؤلاءمنتشكلتإذكان؟وهكذاالحميد،عبدالسلطانعزلإلىتسعى

والاتحاد"."الترقىجمعيةاسمتحتوكانتوالترقى،الاكادلجحعيةنواة

وراءها؟كانوقن؟الجمعيةهذهتشكلتكيف

كانتالماسونيةأنالآنثابتآأصبحفقد،السؤالينهذفىعلىالاجابةالصبمنيعدلم

الفتاة"تركيامحابهلطرامزورا.الدمحموربذلكويعترفالستار،وراءمنالمحركةالاصبع

:يقولإذ809،111ثورةو
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الأولالقسمفىتشكلتاليئالايطاليةالكاربوناريجعيةطرازعلىالجمعيةتنظيم"كان

فى"تيمو"توقفالجمعيةلتشكيلالسابقةللسنةالصيفيةالعطلةففىعشر،التاسعالقرنمن

محفلآونابولمطبرنديزىدطإقامتهخلالوزارألبانيا،بلادهإلىطريقهفيكانلمابرند-فىخط

وقدالايطالمط،التاريخفيالكاربوناركطدورعنكافيآشيئآوتعلمأصدقائهأحدبرفقةماسونيآ

تشبهها".أ1(سريةجمعيةتركيافيينشئأنقررلمابعدفيمابتنظيماقاتأثر

بالاجتماعاتبدؤواوعندما،الايطاليينالماسونيينأيد!طعلىتدربالجمعيةمنشئإذن

مراسيموإجراءالاجتماعاتعقدفيالماسونيةالطريقةاتبعراالاداريةالهيئةوانتخابالدورية

جديد:عضوأممماقبولعندمعينة

بعضهميعرفأنأعضائهافيالمفروضإنحيثمنواضحآفيهاالكاربونارىأثر"كان

ثمالمنظمةفيجديدةخليةكلترقيممنالكسريةالأرقامهذهوتتكون،كسريةبأرقامبعضآ

العضوورقمالمقامهوالفرخأوالخليةرقمفكانالجطعة،تلكفيعضولكلرقمبإعطاء

قائمةفييدخلكانالسابعةالخليةدطالخاسىالعضوإن:نقولذلكولتوضيح،البسط

1(".)2(1/)الحركةمنشئتيموإبراهيمرقموكان)5/7(برقمالجمعية

الآثية:الأحماءنرىالجمعيةلهذهالأوائلالحنتسبينمن

الشركسى،رشيدومحمد،جودتاللةوعبدمغمومى،الدتوشرفسكوقي،إسحق

وحكمتعلى،زادةوحسنفييد،ومحمدرشدى،علىوالهرسكلى،درويشوأصاف

دراغا،ونجيب،ناظموسلانيكلى،صبرىومكلىسيباطى،ؤكريم،إبراهيموإحماعيل،أمين

.+(عثمانوجودت،شفيقوكريتلى،إبراهيموقوصواليبك،وشطينبك،وطلعت

والترقى"الاتحادارجالأشهرمنبعدفيماأصبحالذى11رضا)"(أحمدكانالفترةتلكفي

السلطانإلىرسائلهناكمنيرسلوبدأباريسمعرضزيارةبحجةفرنساإلىهربقد

عليهكرضواالاتحاديونبهحمعوعندماالا!لاح،كيفيةفيرأيهويمديالأوضاعفيهاينتقد

يمثلأنأوروبا-إلىهربرا-الذينبكزهدىوعلىناظموالدمحعوروردافيأحمدبوساطة

.ء.ص،العلىعالح:ترحمةرامزور،أ.أرتللديهور:8091نررةوالصةتريها()

.515-0صرامزور،أ.أرتد.،8091:ثررةأعاةتركيا(

والفر:.هاء-.صاسى،اصالح:ترحمةر!زور،أ.أرتللدكتور،8091وثررةالقاةتريها3

وللممس!+كم!كا!للا..عا،لنال!ثمكما)ءمكه.له.8
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"جعيةإلىالجمعيةاسمتبدلوهناك،القبوللننرضااحمديترددفلم،باريسفيالجمعية

.أ+لأ(وله،ع3!ه3!ح)3ااوالترقىلاتحادا

أعضائهامعظمعلىالقبضوألقىالجمعيةأمرانكشفأنيلبثفلمإسطنبولفيأما

يقضلموفقط!بالسجنمختلفةأحكامأبحقهمأصدرتحيثالعسكريةالمحكمةإلىرفذموا

.)1(عنهمالعفوا!الم"الظاالسلطانأصدرأنيلبثلمإذالسجنمدةهؤلاء

جمعيةنحومنهالصادرةوالرحةالسماحةهذهالسلطانأعداءيفسركيفانظرولكن

ليسخريمةاعترفواأى،العريقعلىمرادأخيهونصبعزلههيغايتهمبأناعضاؤهااعترف

هذ3أنوالظاهر11رامزور:أ.أرنستالدكترريقول.الشنقسوىحكمأىفيعقابلها

لهسسمحجودتعبداللةأننعدملأنناالجدبعينإليهاينظرلمالمرامرةمنوكا19الصفحة

".)2(السلطانضدعملهعاودوأنهدراستهبإكماك

عبدالسئطانأنصفوامنأوائلمنكانالذممط"فاضلا.نجيبالئركىوالأديبالمفكرأما

:الموضوعهذافييأتيمايقولفإنهالحميد

قبلمن-الملقبالحميدعبدالسلطانأنكذبةمنأشنعكذبةالانسانيةتاريخيشهدلم"

ميا3إلىالعسكريةالكليةوطلابالطبيةالكليةطلابيرمىكانالأحمر-بالسلطانالأرمن

إرساكفيواحدةلحظةليتردديكنلمقلبهرقةبلغتمهمافرديحاكمأممطإن،مرمرةبحر

امشانق.اأعوادإلىضدهانقلابتدبيرعلىالعزمعقدتزمرة

علىالعسكريةالمحكمةكانت-بينماالحميدعبدالسلطانالفردىالحاكمفإنذلكومع

أردتموإن.كنهمعفاعندمالهمامثيللاوأصالةنبلآأبدىالمتأمرين-لمعاقبةاستعدادأتم

بالعفوقيامههوأبدآغفرانهيمكنلاالذىالحميدعبدللسلطانالوحيدالذنبفإنالحقيقة

الأتراكهؤلاءعلىالشفقةمنوبدلآ،وعرشهحكمهاستهدفواالذفىالأشخاصكمؤلاءعن

يشفقأنعليهكان،الغربيةوالإمبرياليةواليهوديةالماسونيةبيدوألعوبةخدمآكانواالذين

...جذورهممنمجتثهموأنالطر-شأوللطبعدوهمعليهمفيقضىتاريخها،وعلىأمتهعلى

.قدرهذلكوكانوسجيتهطبيعتهتلككانتلقداكثر..نقولأنيمكنناوماذا

لأحدمرةقاكفإنهلذلكهذه،ضعفهنقطةبذكائهيعرفالداهيةالسلطانهذاكانولاقد

اا!/المى،+!ءل!+*.ع.ظاظ!لةن35ح!ا.5!.

.33ص!:ا809وئررةالنهتاةتريها)2(

226

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لالأنئذلكأستطيعلاول!حنه.والعنفالشدةطريقأسلكلكىيدفعونئإنهماا:ندمائه

محمود".السلطانجدىيملكهكانالذىالعنيفالمزاجنفسأملك

الفتادتركياوأعضاءالاتحاديينضديستعملهاالحميدعبدالسلطانكانالئالوسائلإن

.كلنحهماستحالتهمأوإليهمالنصحإسداءفيوتتلخصمجديةوغيرفعالةكيروسائلكانت

معهناكأوهناإقامتهموتحديدنفيهمأو،إليهممعينةمبالغبدفعأو،عاليةمناصب

لذاإيذاء.أممطهذاخارجمنهمواحدأييوذلمو،الأصليةرواتبهممنكبرماليةتخصيصات

ثمجحركلفيوانتشرتونمتوكبرترحمتهجناحىتحتالأفاعىبيوضفقستفقد

110)1(والساحاتالميادينإنماخرجت

تألفتحيث،باريسإلىوا،سيماأوروباإنافروبوكثرتدريجيآ،تتسعالجمعيةوبدأت

باسمشهريةنصفجريدةبإصداربدأالذىرضاأحمدرأسهاعفىكانمنهمزمرةهناك

التقويمومتجاهلآوالغريغررممطالوضعىالتقوممستعملآ)،(غانمخليلمعبالتعاون"مشورت"

صاحببكمرادالهاربينإلىانضمثممنه.)2(النفورزيادةإلىأدىمماالاسلامىالهجرممط

يذكركماولكن،للسلطانالإصا،حفيمقترحاتههروبهقبلقدمالذى"الميزان"جريدة

إذاعةفيكبيرأثرلهايكنلمالسلطانمنمرادطلبهاالئالاصلاحاتمنهاج"إنرامزور

".)3(أهميةأيةتستحقلاضحلةتبدوكانتمقترحاتهلأنصيته

ومساعددلخدمةبريدهادوائرووضعت،الاتحاديينإلىالمساعدةيدتمدالأجنبيةالدولبدأت

"نيش"إنحئالعئمانيةالدولةداخلوتوزيعهاوإيصالها،الاتحاديينومنشوراتجرائدتوزيع

منإسطنبرلداخلصحيفةنقلمنأسهلأصبحأرضرومإلىباريسمنصحيفةفقلبأنيقول

.)4(أخرىإلىمحلة

منهمإسطنبولفيالاتحاديينرؤوسمعظمعلىأخرىمرةالقبضألقى5918سنةولط

وعبدنائلىوالشيخمغمومىالدينوشرفجودتاللةوعبدسيبافىوكريمسكوقيإسحاق

بك.وأحمدأفندىالقادر

)سلجص(..114-014ص،8091رةنر:اغناةتريها1()

.721ص!:8091ونورةالفتاةتركبا)؟،

.06ص،8091ثررة:"عاةيهاتر3

)4"6!ا"ا3ح5ء"حه(ك!ا!للأ،طأه!)عثهول*4حقءول-هلأول+.4"ولا؟ا،لا+ا،آ4،++
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السلطالماالعفوأنيثبتمماالمتأمرين،علىفيهاالقبضئلقىالئالثانيةالمرةهىفهذهإذن

هوهذاشديد..عقابمنالآنلهمبدفلاإذن،النتيجةإلىيؤدولممعهميثمرلمالسابق

)1(المنفىفيالاقامةوتحديدالنفىبعقوبةيكتفىالثانيةوللمرةالسلطانولكنالمنطقى،الشىء

عليه:المتأمر-شلهؤلاء

إلىنفيافقدالحربيةالمدرسةفيمدرسوهوبكأحمدوتشروكسولاسكوتي"فأما

إلىأرسيلفقدجودتاللةعبدوأما،باريسإلىويذهبايهرباأناستطاعاأفحاغير"رودس"

سنةفرنساإلىالمطافبهانتهىثمتونسإلىالحدوديعبرأناستطاخأنهغير،الغربطرابلس

حيثرومانياإلىوذهبعليهيقبضأنقبكالبلادمنخرجفقدتيموإبراهيمأما7918،

021(االفتاةلتركياصحيفةونشرللجمعيةفرعآنظم

الداخلفيالجمعيةاسئمرتفقدرادعبعقابإياهمأخذهوعدمالسنطانحماحةوأمام

العثمانيةالدولةأملاكفيالطامعةايأوروبيةالدولمساعداتإلىاستنادآبنشاطهاوالخارج

جمعيةتزالولاكانتالئالماسونيةالجمعياتمساعدةوإلىوفرفسا،إنكلترةرأسهاوعلى

سنةأبفيانقادبيةلحركةتخططالجمعيةأننرىفإننالذا،الدوليةالصهيونيةعليهاقيمن

خفيفةبعقوباتانتهتوالئالثانيةالاعتقالاتحركةمنفقطواحدةسنةبعدأممط6918،

علئالقبضفألقىالصفرساعةمنفقطواحد!مقبلالمرامرةافتضحتوقدذكرنا،كما

السجن.وأودعواالموامرةقيالمشتركينجميع

تلوالواحدة.ممؤامراتمتلبسينيضبطهمجماكةتجاهالسلطانمنالآنالمنتظرهوما

قاتلبأنهعليهمابقبوضهولاءنفسعنهأشاعفردىحاكممنبه؟للإطاحةايأخرى

؟احياتهوعلىعرشهعلىدائمةوسوسةفيوأنه،سفاك

وتحديدمنهمجماعةبنفىامحعفىإذجدآ،نحففةأحكأمآالسلطانيصدرالثالثةوللمرة

منهم.شخصأممطيعدملمو،أخرىجاعةوظائفوتبديلالبلاد،مننحنلفةمدنفيإقامتهم

محصصاتمعص!ت:رولبم!يتكوي!كنللديةداخلالتحولنحرأالحميدعدالملطانزمىالمفيالثحصكان)1(

الرفاسةأدوالظامرلاحر.أنمنالضرصةمحفرلطيخهاتراحدهيحلحثالمدينةتلكمغادرةعلبهمجظرولكىدحمة،ماية

الميرثي!نولم!رلة،دكلللهرلىوجلةمجدكالىمحظمهمأرحدالىوالتاهلالغمفمنكانتالمعيىهؤلاءعلى

يثيوك."صلطاناعداءكادكصانحينهةوخرنصرنفيحياته!مور

.58ص،8091:ثورةأغاةتركيا()
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يأقي:كحاالاتحاديينعلىوالحكمالموامرةكشفحادثةرامزورأرنستويشرح

إلىهذاوأدى،عليهمالقبضألقىقدبالمؤامرةالمشتركينكلوكانإلأالليلةتنقضلم"و

جميعهم:الزعماءالمنفيينقائمةثهلتوقد.الامبراطوريةمننائيةأجزاءإلىالمتآمركأنفى

أخر-فىعشروممانيةبك،وعيئبكحقىأخويهمعنائلىوشيخأحمدوحاجىباشاكاظم

بكوزهدئصبرىومكلى،أسرتهأفرادمنوعشرينالقادرعبدوالشيخ،أسرتهأفرادمن

علىجميعآوجمعواكبيرآوعددأالدولةلمجلسالعامالمدعىبكوكمال،المحاسبةديوانرئيس

العناصرأخطرئعذونكانراالذ-فىأمالمنفاهم.عينتالئالمناطقعلىوؤفيعواسفينةظهر

ليبيا.إلىأرسلوافقد

علىأحمدحاجىأجيربينماوبنغازىكحمصأماكنفيوأقاربهنائلىالشيخأقاموهكذا

سنواتبضعبعداستطاعأنهكبر،الموصلإلىأرسيلفقدصبرىمكلىأما،فيزانفيالإتامة

الهرباستطاعلكنهعكا،إلىذهبفقدبكشفيقالمقدمأما،باريسلطاستقرثم،الهرب

".)1(الحزبفيالزعماءأحدأصبححيثباريسإلىوذهببسرعة

الخارجإلىيهربونكانواأنهمبحيثمنفاهمفيالمنفيينحرية.كلدىأيضآيشىالنصوهذا

مغلقة.أبوابوخلفالسجونفييعيشونيكونوالموسهولةبكل

عقابوهوألبانيافطشقودرةعلىحاكمآوغثنمهانآ)2(طردفقدبأشاكاظم"وأما

فيتشتتوافقدالصغارالمتآمرونأما.سلطانهلخلعمحاولتهانكشفتضابطعلىخفيف

".+(الأناضولساحلوعلىالامبراطوريةمنالشرقيةالولايات

ضابطعقابإنإذخفيفآ،عقابآكانالسلطانعقاببأن-كارهآ-هناالمؤلفويعترف

بلعقابآ،ليسوهذاا"شقودرةعلىحاكمآتعيينهكانالسلطانخلعمحاولةفياشترككبير

خطلمشروعمديرآبعدفيماالسلطانقبلمنغينالشخصهذابأنعلمآ،واضحعفوهو

والعسكرية.السياسيةالناحيةمنالمشاريعأهممنوكانالححاز،

السلطانجانبمنالرحمةهذهلتفسرلديهمعقولبسببلهأقيأنجاهدآالمرلفويحاول

63.ص809،1وثورةالقاة)1(تريها

مىيدلأفاللطادطا.مثللالئ!رحمةهذهحئيثرهأنالمرلفمجاول)ذحاكمآ"إ!وجنمهالأ"طرد:المؤافتص!تأمك)2(

إ.البانيانيشفودرةعلىحاكمأ!يهوعرضهج!لهتظفالقلابمر!رةنياثركالضاطهذاكقأن

.6346-ص،8091:ثورةأغاةتريها(ا
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:للسلطانالرحيمالتصرفعلىمعقبآيقولنراهإذبال،ذاشيئآيجدفلا

أد-شفقدالنفى،كقوبةإنزالدطالحميدعبدسياسةنيالمنطقنفهمأنالصعب"من

شديدرجلعلىيصعبلاأنهبدولاقانونيآ،بالخيانةكلهم6918موامرةفىالمشتركون

ايأرمنيةالمذابحأنبالطبعأدركقدكانولعله،الإعدامحكمفيهمينفذأنالحميدكعبد

استطاعوقد،)1(حكمهمدةطرالالسياسةهذهيتابعظلأنهغيرالانتباهمنالكثيرأثارت

الحيا3همطالتعددهميحصرلاممنأخرينأنكحارأينا،كحاالهربالمبغدينهؤلاءبعض

موبوعةنقطةأخطريجتثالسلطانكانفبينماوهكذاالبلاد،)2(فيأفكارهمينشرونفظلوا

بعضتوفيلقدبكثير،أوسعمناطقدطالداءينشركاننفسهالوقتفيأنهنجد،أملاكهمن

باشامدحتفتلكماالمنفىفيعمدآ)3(وهممنهمقليلعددوقتل،النائيةالمناطقفيائمبعدين

حدإكتعتبرأنينبغى-عندهالسياسةفقدان-أوالسلطانسياسةأنغيرقبل.منمنفاهفي

".)4(بسقوطهالتعجيلعلىساعدتادحطالعواملأحدكبير

جاهدأيحاوذفالمؤف!هذا،مناكئرإنصافوعدموتحيزتحاملهناكيكونأنيمكنلا

أعدائه،ضدالسلطانقبلمنالنبيلالتصرفهذاتفسربهيستطعسببعلى.يعثرأن

الواسع-وعفوهالسلطانرحمة-وهووالصريحالواضحالسببكانولماذلك،فيفيخفق

السياسةفقدان..اعندهالسياسةفقدانإلىالتصرفهذايعزوفهولذا،إليهبالنسبةواردغير

الذئالسلطانوهواأعدائهألدحئبذلكلهو)عترف،السياسىبالدهاءاشتهرسلطانعند

ذكاءلرجحهمالعصررجالنوابغمنأربعةمعوزنلوإنه11:الأفغافيالدينجالعنهقال

.ااسةسياوءهاود

هدهتلعهمعفاأنهرأياوتدالأرص،أحداثأمتهاعندهمرقتةصياصةتكىلموالدانصة،شاضهمىهذهكاتفقد)دن)1(

أيضأ.م!ا!ينمرتينالموامرة

معالاتصالفياحرارأكانواوإهملمنظهم،المحينةالمدنداحلالتفكلطأحرارأكالواالممفي!كأنالمرلفمناعترا!وهدا)2(

باس.

يفر(نالمرلصاضطاعولوالمفى،فيفتلفقطواحداسمذكرالمورحيرمنك!هولامولايطعلمإذتاريحي،افنراءهدا)3(

يدكرولالعهم،و(ماكرالمنفييربأعاءطر!لةفائمةيردارأ!ربمنأليىإدتأكيد،دكللذكرهفتهطواحدا-على

حوطا.الكلامفملاارجقفقدقنه--اولاضامدحتوفاةمسأنةأمائتل؟...واحددنمىاصه

.46ص،8091وثررةالقاة(تركياا

.جم!2
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التعجيلفيعاملآكانتخصومهمعاملةفىهذهسياستهبأنهناالمولفويعترف

بسقوطه.

ولن،الاتحاديينأعضاءبينوجنيفباريسفيكثيرةمنازعاتحصلتايأثناءهذهفي

رئيسآانتخببكمرادإنباختصارنقولولكنناالموضوعهذاعنكثيرةتفاصيلفيندخل

وبينللتسلطوبحبهالوضعيةبأرائهامشهورارضااحمدبينكانالرئيسىالخلافوإنلهم،

وإحد،شخصلارادةبالخضوعنرضىكنا"إذا:أعلنالاتحاديينأحدإنحئالأعضاء،بقية

قددمناوما،)1(القدمفيسنةستحائةإلىترجعأسرةلإرادةنخضعأدنبنافالأجدر

رضا؟110)2(أحمدلإرادةنخضعإذنفلماذاحكمهمرفضنا

ضدالعنيفةالمقالاتتنشرو"الميزان""مثورت"وبخاصةالاتحابريينصحفكانت

عندمااليومالمورخوإن،الصفاتأبشعبهوملصقةالتهمأنواعبكافةإياهمتهمةالسلطان

وتد،وملفقةكاذبةأخبارآمعظمهايجدفيهاالواردةالأخبارأوالصحفهذهمقالاتيدقهق

وأخفقأحيانآذلكفيفنجحأثارها،وتقليلتعطلهامحاولآالصحفهذهالسلطانحارب

التفاصيل.هذهفيندخلولن،أخرىأحيانفي

الجمعيةحركةشلالعثحانيةالدولةداخلالمتآمر-شعلىالقبضالسلطانألقىعندما

استخباراتهرثيسفأرصلأوروبافيالاتحاديينأمرمعالجةإلىواتجه،الوقتبعضونشاطها

هذابأنليخبرهبكمرادإلىوبخاصةالاتحاديينلمفاوضةأوروباإكباشاالد-فىجلالأحمد

مطاليبهموسينفذإليهمالعطفبعينسينظربأنهيعدالسلطانوأنينتهىأنيجبالنزاخ

لهم،الملائمةالمناصبلطالسلطانسيعينهمحيثإسطنبولإلىالعودةبإمكافموان،الصالحة

لعقاهممناسبآيراهمااتخاذفىحرآسيكونالسلطانفإنالبادرةهذهرفضتوإذا

-)31

حعتهم.و

ولكنعليهالموافقة-معظمهمقرر-أوقررواثممليآالعرضهذافيالاتحاديونفكر

السلطانتنفيذعدمحالةفيالسابقنشاطهمإكالرجوعفيالحقلهمأنأى"هدنة"باعتباره

عثاد.الةأصبفعد)1(

لدوك!حمدا9ااوترقىواتحادتارجى+إلقلابمحا!وع!!تيمر""إيرابمدكراتع!!نقلأ16ص،8091وئورةالضاةدصي21

.كرراد

)رالم،لمل!كاهم.+كاي*.3.ك!ا5كهـاء53؟ل!6.14.3
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عامعفوبماعلانالسلطانقيامولطالاصلاحاتبعضإجراءلطتتلخصكانتالىشروطهم

تدريجى.بشكل

العفووأعلنالفورعلىقبلهاحئالشروطهذهالسلطانإلىالسريةالبرقيةوصلتإنما

نأالاتحاديينعلىكانلذامنهالمطوبةبالخطوةقامأىوالترقى،الاتحادأعضاءعنالعام

أيضآ.تعهدهمبتحقيقحانبهممنيقرموا

"الميزان"جريدةوإغلاقالجمعيةبحلقيامهمعنأعلنواإذأيضآ،الاتحاديونيترددلم

كبير3.ممناصبالنفسيمنونوهمتبعوهأنالآخرونيلبثوأ،إسطنبولإلىبكمرادورجع

بكمرادحئ،عليهمالمناصببعضوزعإذأمالهمالسلطانيخيبولم.السلطانظللط

زارحئإسطنبولوصلإنما،السلطانمنمنصبأىيقبللنبأنهلأصدقائهتعهدالذى

فيالقصر-ساجعوأصبح"الدولة"شورىلجنةدوائرإحدىفيعضوآعينهالذىالسلطان

عنيقولفقطشهر-شقبلكانبأنهعلمآ،)1(المريضةأختهمصاريفحئحاجاتهكل

بكوشريف"باشا"بكأحمدعينكما".يحكمشيطانآبلسلطانأ،يعد"لم:السلطان

غتينفقدجودتالذعبدأماروما.سفارةفيسكولمماإسحاقوعين،عسكريينكملحقين

فييئا.)2(فيالعثمانيةالسفارةيخاطبيبآ

واستعدادهمالخاصةمصالحهمعلىوتهالكهمالاتحاديينانتهازيةمدىهذامنويتبين

المنظمةبقاياكانتاوبينماارامزور:أرنستالدكتوريقولأكثر،لهميدفعلمنللتلون

فقدإنذار،سابقدونمنضربةأقوىجاءثا+(الأخيرةالضربةبعدحراحهابتضيدمشغولة

اثنينأوواحدباستثناءفجأةالحميدعبدضدكفاحهمأوروبافيالفتاةتركياأعضاءأوقف

ضفافإلىبكمرادالجمعيةمعبوديقودهمتوجهبعضهمإنبل،البارزةالشخصياتمن

ذلكقبلمنكايتهابلغتقدضدهالمهينةأقوالهمكانتالذىالرجلأقدامليقئلواالبسفور

)1(كل!ل!.+كا!كا!.ل!!.،ولياءكلهمميه.7.149ء2

س!طردهحئللإصلامالعاديةيتمرفلالهلقصرحمع)نمالنلكللإصلام،الثدكدةويمداوتهل!لحادهمعروفاكانالخصهذ!()

ال!!م"*تار!خا*دورىاالدكررالمتثرركتابيترحمةقامكصا+الاحتهاد-.علةفاكوأصدرمصرلىفدمب،الفارة

ضعراإ!لكتا!،قراعثما!د!!رلفيالعسكريةالكبةفيطالىاتحارإلىأدىمماالا!مع!ىوالاقراءيالتهحمالمصلرء

عتدهما.تضحخمعسدك!و!راغعمة!دمة

الاخادرر.زعماءعلرالقصطفاءونيامه698،51سةالأحكلةللمرامرةاللطاراكا!هاالموا!صصدا
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الخارجوفيالداخلدطقويةضربةتلقتوالترقيالاتحادجعيةأننرىهنا"،)1(قليلةبأيام

حركنها.وسكنتصوقافخقتنشاطهاأصابالشللوأن

مدينةفيالثالثالجيشإلىسرتالحركةهذهمنصغرةشرارةأننرىالأثناءهذهفي

أحديقول،هناكلهاخصبآمرتعآفوجدتوالماسونيينواليهود)2(الدونمةمركزسلانيك

لأنذلك،العسكريةالحريةمنبنوعيتمتعالثالثالجيشاكانا:نشرهكنابلطالاتحاديين

الحريةمننوعآالجيشهذااكنسابعلىساعدالرومللىاحداثفيالعظمىالدولتدخل

".)3(الحريةلفكرةجيدةتربةتهيئةعلىعملءماالأخرىالجيولقبماتتحتعلم

الئ،الأخرىالعثمانيةالجيويتقمراكزفيللاتحاديينأنصاروجودبعدماكترافوهذا

الماسويةالجمعياتقبلمنفذتالئالمساعداتلولاأنهوالحقيقة،للسلطانمخلصةبقيت

.النجاحلهاكنبلماالحركةلهذه

لليهودقومىوطناستقطاعفىالحميدعبدالسلطانلدىهرتزلمساعىفشلتأنبعد

قبلمنللسلطانقذمتالئالعديدةوالاكراءاتالسخيةالعروضرغمفلسطنمنجزءفي

،السلطانمنالتخلصتقررواجهاثا-منواجهةإلآليست-والماسونية)4(العالميةالصهيونية

جمعيةإلىيدهاأوروبا-في-لاسيماالعثحانيةالامبراطوريةخارجالماسونيةالمراكزفمدت

منهاربينأشخاصبضعةوجهددورأنأدركتوقدالحإة،فيهالتبعثوالترقىالاتحاد

75.ص!809،1وثررةالنهاةتركيا)1(

كلمةومعئصأ.وطقرسهضحانرهيمارصددينهمعدىدغواولكنهملالإءماتظاهرالددىيهردصحماعةهم:الدونمة)2"

اليهردسيخلصوانهالمتظرالمحأنهامآ48توادعىإرم!لىظهريهردممطحاحام(تباعوهم*المرتد"هر+أطونمة+

وسحتهالعثمايةالسلطاتعليهقبفتممردعركةصيقومانهأشفوعدما.لملعاعلىجسيطرونكأدويهملهمويرس

وطدصا!أندىعزكأ"محصدثا-وتى،ففعلإصلامهيعلناقهولهضىءأطمأرفرأى.لجافثةعليةلحةوضكلت

الأ!لام!ناقا!لبهردلدعوةفرصةواتهزها.لذلكلهفمحالاصلاما!لىاليهودبدعرةلهل!حالعنمايخةاللطات

سياسةفياليهـوديةالأتية"ثرتركبا.لىمرحردة"طانفةهذهتزالولاحرله.والالنفا!4الإيمادعدىثحهموكانظامريأ،

23-92(.ص،العبسنرر-أحمدللدكتورالعنماية،المولة

(6)لملآلاكا!7لط+،ل!03،اكه،لةه؟!م،ذ.742.

الآتية:المصدشاحعرصهذانيراحع)"(

.الحلاقلحاد091ا-9لأ،79المميويخةالحركةصالفعانجةالدولة.سف1-

الصايع.شمارهللانربةاخمايغ،ايخىإعلادهرترل*ءيات2-

كبا:ونرالعهبرنبة3-

+!رافىلم،7*7ي،عرا،3ء3.!3فيكهالا!ولا،لأ8أ،لا!!هالا!3اول6له311!أ3له!لةاول.1!علم!،13اول"حة.
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إلىالتسربهووالفعالالموثرالأسلوبوان،الإطلاقعلىمجديأيكونلنالعئمانيةالدولة

الأنسبهوالثالثالجيثىوكانالاكراءات،أنواعبكلالشبابالضباطواصطادالجيش

السريةوبالحركاتبالفتنمشحونمضطربإتليموفي،الدولةمركزعنبعيدفهولهم،

المراكزأقوىمنمركزففيهذلكعلىوعلاوة،الدوليالتدخلمننوعوهناك،المسلحة

الماسونية.

الحميدعبدوالسلطانالحرية"إعلانكتابهفي"نظيفالد-ش"نظامالتركىالمؤرخيقول

-ليهودىاالوفدطلبرداعندماا:أ(أ،لدا،حممإ+نا)س!!!لعأ)ولكه4؟ولأ،!دة")نأ4")،لحها)الئالمط

فيهرتزلخابعندماأىلهم،وطنعلىالحصولفي-ويدهمالامبراطورقبلمنالمسند

يتقنونقوماليهودلأنالحميد،عبديتوقعهكانماوهذا"يلدز"ضدالعداءاشتدمسعاه

لديهممتوفرفالمال،مسعاهمفيالنجاحلهمتضمنعديدةقوىلديهموكانت،المنظمالعمل

قبضتهم،فيأوروباصحافةوكالت،الدوليةالتبريةالعلاقاتأهمعلىيسيطرونوكانوا

شاءوا..".مئالعالمىالرأممطلدىيريدونهاالئالعواصفإطلاقمقدورهمفيفكان

كلوتجميعبتوحيدأخذواثم،العالميةالصحافةبتحرفيأولآ"بدأواالمورخ:ويستحر

يتخذونالمشروطيةأنصارأننجدبنافإذاالعشافي،المجتمعفيالحميدلعبدالمعاديةالظروف

ودوننظامدونويعملونمتفرقينالوقتذلكحئكانوابأفمعلمأوهجوميآ،منظمآطابعآ

العئمانيالمجتمعذلكفينشأواالذينالحميدعبدأعداءتوحيدعليهمصعبآيكنلمإذ،تنسيق

وقد.المهمةبهذهالقيام"الكرزمربولوتية"المنظمةهذهمثلفبمقدور"الخليط"الكوزمربوليئ

كانيأنهوالتنسيقالترحيدفيالمهمةهذهعاثقهعلىالإيطاليالماسولمط"الأعظم"المحفلأخذ

ومحفل7(4!عهءن!ه)مح!هذف!مح!ولعب.العثمانيةللإمبراطوريةماسوفيمركزاقىب

(1).ملحوظآ"دورآ""سلانيكفي"رفىورتا"محفلخاصةوالإيطاليان*داسا(طما)30

كانتاربماا:سلانيكفيوالترقىالاتحادجمعيةانتشارسرعةمبررآرامزورالدكموريقول

المنوعينسكافادطالأوروبيينيأنالعئمانيةالامبراطوريةدطتقدمآالمدنأكثرنذاك6سلانيك

منذلقواالذفىالسفاريناليهودمنتقرل!آسكانهانصفوكان،العثمانيينمناكثركانوا

السابعالقرنوفيا!س!يحية،اإسبانيةلهمتوفرهلمدينيآتسامحآالاسلاميةتركيافيبعيدزمن

)1(2+!لم/لا+،ءلر332محا*كاالمكاكه.لملىيهههـيهكااييكاملم.+كايم!ا،نولء،،للأ،2لأأك!ه.أعمح+4ولءاح،ولا،35أحعاولهلها-ثمه3-الا"،لط691.لأ3.

؟!و09
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صارواثمإزمير،مسيحنفسهعذالذممطسيوكط،شبتاممطرئيسهممعمنهمعددأسلمعشر

كلتمثلكبيرةجماعاتتوجدكانتذلكإلىوبالإضافة"الدونمة".الحينذلكمنذيدعون

الأسيوية.تركيافيمستواهمنبالتأكيدأرقىالعامالتعليممستوىوكان،البلقانفيقومية

البلقانية،الأممكلفيأئارهاتنعكسالئمشاكلهاوتعقدأوروبا،منمقدونيةقربإن

الئالأسبابمنكان،الأشكالمنبشكلالكبرىالدولجميعفيمباشرةغيروبصورة

منقوةعلىالموافقةالسلطانعلىفرضتفقد،الرقابةتحتتضعهاالدولهذهجعلت

منزادوهذا،القلقةالراهنةالحالةلإبقاءكمحاولةأوروبيينضباطبإمرةالجندرمة

أنحاءوبقيةسلانيكفيايأفكارانتثاروقفمحاولتهفيالحميدعبدوجهفيالصعوبات

كحاضده.بنشاطيعملكانالذكطالتنطمالمعتادةالدقيقةبأساليبهيمنعأنفيأو،مقدونية

".)1(مهمةأيضآكانتالخارجىأبالعاللاتصالالنسبيةالسهولةأن

لم"ةفيقولوالترقى،الاتحادحركةفيالماسونيةبدورللاعترافرامزورالدكتررويضطر

منظمةفائدةاكتشفواحئالنشاط!رممزوهىصلانيك،لطالمتأمرحنعلىطويلوقتيمض

الىالحريةبنفسهنايعملأنالحميدعبدعلىيصعبكانأنهولما،الماسونيةوهىأخرى

تلكفيالقدرممةالماسونيةالمحافلفإن،الإمبراطوريةمنالأخرىالأحزاءفيهايتمتعكان

ممنعددآعضويتهاإلىوضمتطبعآ-سرية-بطريقةانقطاعدونتعملاستمرتالمدينة

الحميد.عبدخلعبفكرةيرحبونكانوا

أغراضها.تلائمسلانيكفيالماسونيةالمحافلأنللحريةالعثمانيةالجمعيةوجدتلذلك

محا،تلتكونجميعهاربماأوالمحافلبعضاستعملتالجحعيةأنوييدو،رائعةبصورة

اختباردطالماسونيوننماهالذىالفنواستخدمتأعضائهامنكثيرآوضمتللاجتصاع،

هذابسببالتقديرتثيربسرعةسارالجمعيةعملأنأيضآالمحتملومن،للعضويةالمرشحين

".)2(سلانيكماسونيةمعالاتصال

الفرنسى"الأعظم"المشرققرر0091سنةحواليدطأنهللحالةأخردارسلناو"يؤكد

ثمتكوينها.بدايةمنذالفتاةتركياحركةالغرضلهذايجتذبوبدأالحميدعبدالسلطانإزاحة

.911ص،8091نررة:أعاةلركا1()

.231ص،8091ونررةالفتاةتركيا)2(
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موامردعملمنتقريمآكلهاالتركيةالثورةأنكيدبكلالقولايمكن؟يلاحظأخرمحلازإن

الفرنسيةالماسونيةالنشرةأنإلىنفسهاالصفحةنيالكاتبويشر"011(ماسونيةيهودية

.الفتاةتركيالحركةالماسونيةبأهميةمقتنعةتبدوما(أعد6)4"لاكاسيا"

الثورةبعدرحمىشبهطابعأالفتاةثركياوأعضاءالماسونيةيينالصلةهذه"اتخذت:ويقول

بك.رفيقاحمهالفتاةتركيامنشابآباريسيةصحيفةمراسلتابلحينما،مباشرة

اتخذوقد،للحركةجدآمفيدةكانتالماسونيةالمحافلأنتوضحبكرفيقإجابةأنول!دو

الماسونيةمنمعنويآسندآوجدناإننا"حقآقال:فقد،عالميةثورةعلىكدليلأيضآهذا

قدماكا!صأ(53"!ا.ممثلاحعةول4!أولهن!3)ع!أهالإيطاليانفالمحفلان؟الايطاليةالماسونيةوبخاصة

كانوامناكثيرينلأنكماسونيين،فيهمانجتمعفكنا،الملاجئلناووفراحقيقيةخدمةلنا

منرفقائنامعظماخترناأنناكحاأنفسنا،لننظمنجتمعكناالحقيقةفيأنناغيرماصونيين

عنالاستفسارفيدقةمنلذيانهكانالمانظرآكغربال،لجنتناساعدااللذفىانحفلين،هذ-فى

كماالقسطنطجنية.لطالشكوكيثيرتلماسلانيكلطيجرىالذممطالسرىالعحلفكانالأفراد،

المشرقصناالتمستالمحافلهذهأنذلكإلىيضاف.دخولهعبثآحاولواالشرطةعحلاءأن

الأعظم""المشرقوعدوقد،الحاجةعندالإيطاليةالسفارةتتدخلأنإيطاليافي"الأعظم

ذلك".)2(بضمانبدوره

بالمحافلارتبطمنهمعددأأنفيبدوأوروبافيالفتاةتركيابأعضاءيتعلقفيماأمااا:ويقول

القوليمكنبلذلك،فعلواالذينعددتعيينيمكننالاأنهإلأ،المنفىفيكانواحينماالماسونية

رضاأحمدوهماللحاسونيةقطينضمالمتوادهاأبرزمنالأقلعلىاثنينأنبالتاكيد

".)3(ناظم"سلانيكلى"والدكتور

إعدادفيالماسونيةدورمنالتقليليحاولالمؤلففإنالطويلةالاعترافاتهذهكلومع

السياسةرسمعلىوالكبيرالجدىتأثيرهموفيالحميد،عبدالسلطانضدالاتحادىالانقلاب

تركيادطلقيتالماسونيةإن"نعم:يقولإذ،الانقلاببعدوتعيينهاالعثمانيةللدولةالخارجية

.261ص،8091ونررةالماةلركا)1(

+ءصا4ول3ء3مهاءه*4لاهـ4ثهء3.43؟14عنلفلأ21-6217ص،8091نورةوالقاةتركيا2()

فيا!+5(ل)"45حاكأرنستلدكتورم!للمرلصحاصةرطلةصلفلأ.ا27صاة809ونورةالقاةتركيا)3(

5/411291.
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لاالتركيةللشؤونجدىدارسأىأنكير8091سنةثورةإثرعلىالوقتبعضرواجآ

بإملاء"العالمية"اليهوديةأو"الدولية"للحاسونيةبالسماحالفتاةتركياحكومةاتهاميستطيع

".)1(الحربإعلانإلى8091سنةبينمرتالئالحقبةفيسياستها

أدلةهنافسنوردالسابقةوالآدلةالنصوصإكف!ضافةذلكفيالمولفنوافقلاونحن

الحميدعبدبالسلطانأطاحتالئالمؤامرةأنقاطعبشكلتكشفأخرىووثائقأخرى

والترقىالاتحادجمعيةقبلمنرفعتالئالشعاراتوانوماسونية،يهوديةمؤامرةكانت

قناعآإلآتكنلمو)2(مزيفةكاذبةشعاراتإلأتكنلماالمساواةايأخوة،"الحرية،وهى

فىكأدواتوالترقىالاتحادجمعيةأعضاءاستخدمتاليئاليهوديةللمؤامرةوغطاخوستارآ

.الكبرىالتاريخيةالمرامرةهذه

والحركاتالسرية"الجمعياتكنابمؤلفة!س*!محعاح*.+ولسترهـ."ناستاتقول

والترقىالاتحادحركةعلاقةحولاولا،!5!ةءأ"43*ة3أد-ح3"ول!7ا"ولء*هي!اا.امدامةا

فيالماسونيةالمحافلمننشأتالفتاةتركياحركةإنااالواحد:بالحرفيأقيمااهاسونيةبا

".)3(الايطالي"الأعظم"المشرققبلمنتداركانتادحطسلانيك

+ءفس!3مه)"البلقانبلادفيالقومية"نشأةكتابهفى)4(واطسونسيتونويقول

علىاوروباغربكان-الذينالفئاةتركيااعضاء"إن+أ*ولهأ!3:ولأص!ولح!ك!ا!!3

لكونهمتفكيرهاوطرازالتركيةالحياةعنوبعيدينفنقطعينرجالآكانوالهم-دائمإتصال

الغربيةبالحضارةسطحىوبشكلمتأثرينوكانواالمنفىفيالزمنمنطويلاردحآقضرا

الفرنسية.للثورةالوحشيةللروحالمتوازنةغروبالنظريات

رجاكلاموامراترجالاستثناءدونكانواولكنهممشبوهينأشخاصآمنهمكثركان

أنجزوهاالتيوالثورةالرطنية،بدافعلاالشخصىوالحقدالكراهيةبدافعومددرعين،سياسة

حمايةوتحتفيهاوترعرعتتمتإذ"سلانيك"مدينةوهىواحدةمدينةعملنتاجكانت

.271ص809،1ونورةالصاةلركبا)1(

الفماليةالإصر!وريةس!واادودعدطعاركيهماتلقونحراقاجأدكت!لوريأحكمأاسلطةاا!حو!ملعدالاخاريودأفام)2(

ها.المركوخهزاتنكلب!بم!!ولا.الحارحالىهريراأشلاعماوايحنرو

)3(3ء3ءيلم"عاحميكهكلح!4+4كاكه"كلاي23!ا+ء*لاءملأ،لملاهاكه+.ء/*ا3اح،43+ماهولا!و.84.2.98

الالق،المصدر)الظر:الأدلى".لرقعلىالواسعداطلاعهمعرو!"رحليأيهالكاتمدارامرورارستالدكترر!مص)ا"
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عبدحكمنظامبدلتاليئالسريةالمنظمةوهىوالترقى"الاتحاد"جمعيةالماسونيةالمحافل

الحميد.

جاءتوقد،مسلمة-يهوديةأويهوديةعقولآكانتللحركةالحقيقيةالعقولإن

شبهأوالعالميينالرأحماليينومقسلانيكيهودومن"الدونمة"أغنياءمنالماليةمساعداقا

أيضآ".)1(ولندنباريسفيوربماوبرلينوبودابستفيينافيالعالميين

عبدالسلطانضدالانقلابنجاحبعددمشقوضعيصفوهوالبارودمم!فخرممطويقول

كانالذىالماسوني"المحفل"أىاللوجدعايتهمنشرعلىالاتحاديينساعدوقد11الحميد:

الدستور".قبلمغلقآ

جديدأمحفلآوألسسواكلهمالأعضاءوجع،أبوابهالمحفلفتحالانقلابوبعد11:يقولثم

ايأسكتلندممط".)2(بالمحفلوربطوه"دمشق"نورمحفل3أحمو

فيالأعضاءمننوعانهناكاكانا:يأتي.مماوالترقىالاتحادجمعيةأعضاءأحدويعترف

"والأمالأبمن"الأخاسمعليهنطلقكناوهذاالماسوفيبالمحفلمرتبطأحدهما:الجمعية

فتأمل!ا)3(فقطاالأبمن"الأخاسمعليهنطلقفكناالماسوفيبالمحفلمرتبطغروأخر

أكاناامرير:بتساؤلالاعترافهذاعلى"فاضل"نجيبالمعروفالتركىالكاتبويعلق

وخدمةإمرةتحتأمترى؟ياالدولةإمرةتحتالثالثالجيشفيالاتحاد-!نالضباط

110)4(؟االيهودية

الأستاروراءمنتنسجهااليهوديةالأيدكطبهانتالئالموامرةهذهأنذلكمنوالأدهى

مثل:براقةشعاراتوتحتوالاستبدادالظلممقاومةوباسمالإصلاحباسمتنمكانت

.المساواةالإخاء،،الحرية

والعالم"تركيافياهاسونية"اباسمتركيافيلهمكتابآأصدرواالذينالماسونيونينكرولا

لما":يأتيمافيهنقرأإذ3المؤامرهذهفيدورهم،ك!للأولفأ"(!*4!لمفىأولفأ+ح7اوله!ة)،للا

الحرية،مبادئتحملكانتلأنهابالعملالماسونيةللحركةالسماحالثالمقالحميدعبديستطع

11)"3ىوللمءكه!87لمه/لمم!ءلملم+ا+ء"،كاه4ول9+،+مأ4!!7.191"لأ..431-31و.

6311.دشةابار:نخرىالارودئ،)3(مذكرات

.432ص،كورانلد:ىأحمد،وترقىواكادتارمجميزالفلا!)3،
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طوالعملهافيسرممطبشكلالماسونيةالحركةاستمرتفقدذلكومعمحافلها،بإكا،قفقام

الكبيرالايطاليبالمحفلالمرتبطالكبيرالتركىالمحفلوتأسسا.أ-876909السنوات

الماسوفيةانتشرتو"وقدباشا""سافاقبلمن1884سنةفي"ريزورتا".كلحفلالمسمى

الحركةويشليحدأنحاولالحميدعبدأنومعوحواليها،سلانيكفيخاصبشكل

"ر-نرورتا"محفللاسيحا،المحافلهذهقامتو"وقد"مسعاهفييوققلمأنهإلأ،هناكالماسونية

كانكعاوالترقى.الاتحادجمعيةحركةوتوسيعتأسيسفيكبربدور"فاريتاس"ومحفل

1".)1(809سنةالحريةإعلانفيدورهمللماسونيين

دبهىضدهالمحاكة3المؤامرخيوطبأنكاملوعىعلىالحميدعبدالسلطانكانوتد

"أرتوكالدين"حساميقول.هموفلسطينالقدسلبيعاستجابتهلعدمالعالميةاليهوديةأيدممما

ا)2(عهد-شافيالأستاروراء"ماكتابهفيتركيافيالسابقينالقومىالأمنرؤساءأحدوهو

السلطانحراسةفيكنت"عندمالي":دبره"زنرنخيالةأولملازمصديقىمرةلي"قال

قائلآ:الأيامأحدفيالمخلوعالسلطانليشكااطميد)3(عبد

أستطعلافأنا،الماسونياليهودىذلكقبلمنالخلعبقرارتبليغىهرلمئ6ماأشدإناا

كانلقديلدز،إلىجاءواالذين"النواب(2المبعوثينوفدبينمنصو"قره"عمانوئيلنسيان

ح!الرسولزمنمنذاليهوديكنهالذىالحقدمدىنعلمجميعأوصوت.الخلافةطقامإحانةهذا

الأيامأحدفيجاءفيالعثمانيةالسلطنةعرلقعلىكنتوعندما،الخلافةولمقامللإسلام

غايةأجلمنوذلكامخاخاممنرئيسمعالعالميةاليهوديةالمنظمةمزسس"هرتزل"تيودور

علىالحصولهوطنبهمفكانمقاصدهملمعرفةإليهمللاستماعالزياردوقبلت،صهيونية

احبااخجل:بلاقالهرتزلتيودورإن-تلذللث،القدس!يقترحونوكانوالليهود.رطن

حالآالذهبمنمناسبةترونهاالتيالملايينلتقد!بممستعدونبأنناجلالتكمعلىأعرضأن

ا.القلعراأجلمن

عرضإلىاليهوديينهذينالجرأةوصلتلقدتأملارأسى...إلىيطفرالدمبأنشعرث

1)!شء"در+كاهمحاقي3ء!لا؟3ء4"د!مملأ03+لمظه"!!!لل!دة15ءط-ول.3!ولأ"3كهاء15ل!ول!!ة!لة!،4لا،داء3أ-أ6!دع!لاا-3691،ذ.692-

لا82.

12)1،?كاا!+!ىءكا!يهـكاه!3اد.83ح!،لأ!ثها!م!ممه+3لا،03.3.

كمااللقالبةالحر!اندلاعحئمتددةحراسةختماكأتامجثا"!نبكامديةإلىحلعه!دالحيدعداسلطادلفى31(

ضرحه.يأق
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".بالماليياعلاالوطنإنحالآ..هنامن"أخرجاهما:صرخثسلطنتنامقامفيالرشوة

بإخراجهما.أمرقمالقصررجالدخلوعندما

عدمجزاءهو"سلانيك"فيهناأتاسيهماوكلالعداء،اليهودناصبئالوقتذلكومنذ

لليهود".)1(وطنآإعطائى

أفندئمحمودالشيخإلىوجهها)2(الئرسالتهفيالحميدعبدالسلطانيشيرنفسهالشىءوإلى

علىأعرضالمقدمةهنه"بعد:والتسليمالحمدبعدفيهايقولحيثمنفاهمنالشاماتأبى

ذمةفيكأمانةالآتيةالمهمةالمسألةالسليمةوالعقولالسماحةأصحابأمثالكموإلىرشادتكم

جعيةرؤساءصتالمضايقةبسببأنئسوىمالسببالاسلاميةالخلافةعنأتخللمنحطإ:التاريخ

الإسلامية.الخلافةتركعلىوأجيرثاضطررتوقديدهم"تورك"جونباسمالمعروفةالاتحاد

دبلليهودقومىوطنتأسيمىعلىأصادقبأنعلىوأصرواأصرواقدالاتحاديينهؤلاءإن

وعدواوأخيرآ.الاقتراحهذاقطعيةبصورةأتبللمإمرارهمورغم-فلسطين-المقدسةالأرض

أيضأ،قطعيةبصورةالتكليفهذافرفضثذهبآ،إنجليزيةليرةمليونوحمسينمائة015بتقدبم

وخمسونمائة15،عن-فضلآذهبآالدنياملءدفعتملوإنكم:الآقيالقطعىبالجوابوأجبتهم

والأمةالإسالاميةالملةخدمتلقد.قدىبوجههذااقتراحكمأقبلفلنذهبآ-إنجليزيةليرةمليون

السلاطينمنوأجداديأبائىالمسلمينصحائصاسؤذفلنسنةثلانينعنيزيدماالمحمدية

أيضآ.قطعىبوجهتكليفكمأقبلىلنلهذا.العثمانيينوالخلفاء

هذافقبلثسلانيكإلىسيبعدونئأفموأبلغودماخلعى،على6نفقواالقطعىجوابوبعد

والعالمالعثحانيةالدولةألطنيبأنأقبللمأنئوأحمدهالمولىوحمدثهذا.الأخيرإلاقتراح

المقدسةالأراضىفييهوديةدولةبإقامةتكليفهمعنالناشئالأبدىالعارهذاالإسلامى

ماأنوأعتقدالمتعاليدتةوالثناءالحمدأكررفإدماولذاكان.ماذلكبعدكانوقد،فلسطين

مذه.رسالتيأختموبهالمهمالموضوعهذافيكافعرضته

جميعإكسلامىاحترامى.بقبولتتفضلواأنوأسترحموأرجوالمباركنينيديكمألثم

والأصدقاء.الأخران

)1،+،لأ73?ا+لمهـء34ء!!كا!3.3!لأحمه*-لة632دة+،دا.3و-5و01

.961العدد7291العربامحلة.الأفحالىلسعيداالفمانيةالمصلكةومتوخةاصلطاناحالعةمىالصهيونيةاكانتا:مقالةانظر)2(

الرصالة.هذهمررةولدشح
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المعظماأستاذىيا

ونحيطعلمآ،حماحتكمنحيطأنالاطالةلهذهدفعئولكن،البحثعليكمأطلثلقد

أيضأ.علمأبذلكجاعتكم

وبركاتهاللةورحمةعليكموالسلام

22/919132لط

المسلحنخادم

المجيدعبدبنالحميدعبد

..صتعينابب!سارقىشأرحبم

ا"أ:ءصحاجم!
مم!ىناعليرئ"لمج!هـا.ةلثلأللصينابرصص

...اب!ىميرلا.عكلظتا.ا)اجم!ينالمع!-ر!لوإي!شا)،ءباماصير

ر!اؤو!س،در،هـبرا-يززعليزخاطرليتاضيمرننرى

،تحفصلى"ظا،ثاانصهمر؟يخيئبز:اننزي!.تاكضا-ت"

ا"ر!طا،جا!رفي،فافرلم6:فا،،"ص،ا:-.،اس،برص!ا

طكل،يلفبكأعر،عاضس.لم/ء%صضانحكر،فيت!صرحصكرى

بر،ر"يخر،،رلصنمارا،ض!،!ا!هـلرىملالما!جمل!ممز.لي!ؤكر

ء"ريخص.حاةا.ئز.خىؤيو،ضا!ا،لمنز،ا.هـصرر.يخر،ى.س

ذطءبرارأفىرفيززب!ر،جبرفيبرا،ر.،جو%لمم،يهزيخن!اترالهشا

ق،،تاجهـفيتءرلم/ا%سضرحتزرير!نط-ايئادلمالريخصلىرا

هـات!ينجذليضرءلرفيرضصمصبر.برمعصممقاكللزيخيابئئ

!ا!لمءقرا!بشضالاخمبآصركلفزا-صجمهـ.لبلىونجاصضا

..ا.-ة%ير-تييرإصخلابئ.ممصصصابر2تء"!ا-ش!.في.فى!

..نابرايضر(جمر!ف.يرا(ضرجرذ.نرخهرانرتا00،لميهص0ا

..جمنرليير"!تخلاابر%ىهـ:ثرئفيغ،تلم!؟بنت!فيتا

يرريهر،!ير5،شضصن!ء!أجميربركأبرا.لرم.اجمرص

مراىلزس،"?فيائهقنئمنثربنرنجرلايرنجهنأكلةرلى%.1.7ءن

ئمؤيخر،لبهيءنسيا.ش?تبربرإة!نرصريرط%اموا،

بررءا:برنن.ءيهى،يبماصكلفي".ر3نالزدلجي%اقير،-رإ"لم

ابرمحمردالغالىسلانيكمنبعثهاالتيالثاقالحميدعبداللطانرصالة

علالموافقةقبولهعدمبسببكانالعرشعنخلعهأنفبهاي!دمثقفيالشامات

فلطين.أرضعلللهودقوميوطن)نثاه
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بنظمالشعراءبدأوالترقىالاتحادحكومةعلىالماسونيةالمحافلبراسطةاليهودهيمنةوأمام

:قالالذىأشرفالشاعرمنهمنرىمنهوتسخرالوضعهذاتنتقدأبيات

اليهود)1(بدولةشبيهةحكومتناأصبحت)العودتيين(الدونمةبعضبفضل

نابي:الشاعروقاذ

مسلماأكانمنالأوضاعهذهعلىيصبرفكيفالعالمفيالماسونيةكفرانتشرلقد

التركيةإلىترجمالذممطكتابهفي3!ي!ح+(س!+حدث!)3ورنرتيودورالغربىالكاتبويشير

قوئيهودىتأثيروجرديعدلمالموضرعأنإلىالإنكليز"قبضةتحت"الأتراك:عنوانتحت

فعلآ.)2"الحكومةلطدخلواإنهمبلوالترقىالاخادعلى

قيالأتيالخطابيلقىبيروتمدينةعنالنائبصالحرضاالسيدنرى1191سنةوفي

فلسطينفيالصهيوفيالخطرإلىمثرا1191سنةميزانيةمناقشة.ممناسبةالنوابمجلس

:فيقولهمخاصةنقودبسكويقومونبهمخاصةوطرابععلمهميضعونبدأواأفموكيف

أملكولا.بالدولخاصهذاأنمعهمخاصةونقودوطوابععلمبوضعاليهودبدأ"لقد

مننماذجلكمعرضشكرىالسيدولكنوالنقود،العلمحولوثيقةيدىفيحاليأ

لقدقرشأ.بخمسينبلقرشىبألفليسفلسطينفيالأراضىيشتروناليهودبدأطوابعهم.

ألفمافحطمنعددهمواقترب"مستعمرات"مجمعاتإلىوحولوهاكثيرةأراضىاشتروا

".)3(أيديهمإلىالمنطقةهذهنيالاقتصاديةالقوةوانتقلت،نسمة

ئأإلىبيعهاباتآمنعآومنعسلطانيآملكآفلسطينأرضالثالماالحميدعبدالسلطانجعليينما

وسنتوالترقىالاتحادحكومةفجاءت.الأراضىهذهبشراءاليهودتياميخشىكانلأنهأج!خط

(.)ةفلسطينأراضىومنهاالعثمانيةالدولةفيالأراضىشراءايأجانبنجميعأباحتالئالقوانين

التركيةالمصادربعضهناندرجالموضوعهذاحولذكرناهاالئالمصادرعدىوعلاوة

التأثيرأممما،الموضوعهذاتناولتالتي"المترجمةوغيرالتركيةإلىمنها"المترجةوالأجنبية

والترقى:الاتحادجمعيةعلىالقومم!والماسوفياليهودئ

.أ،ما)أول!!فهـلأل!أس!+ع!كمه،،حم!3ه!للالهول(ع5ألا،لأ"كةأ31!لاولءعولالاه!51ح:2ا)ولحمأعهأذلأ11())

.25،03281!6221،،18رقمالركيةالرزارةرداسةأرض!:انظر)1(

)12.لأ!الماأم5!لاأ!اكأ3؟اأول3لالع!4ل!كلطاولهه(الأا-8الاك!،)40!،+.!هللا3!+طو".لأ.،.،.لأ،12،3.

لأ.كلهـارا:+5؟اهاك!*130اء!(لاأ9أيلاكلا"ح4+.8!ه.936.9

(4)!لمىءىلم3ىلمكهوللما!+وللأ+ءا04!كاهملم)+42كار،+.ه.،لللالدعلاا)لأ+كحه.كه.963-863.
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ح!،ل!.15)!+!هس!لاثه:ة!لأولة03!ول-!كتا+ولأ3"أا3كاأأ"+(ك!ه"أ!ءء8ولمحه!أف!،!!4ف!3أ!أال!3613

ع!+أ،ل!991)9(3)

+ذول.!،ا!أول!طه:"3!،ااولعنااه!حأ!اأ3ولة31،!4.+("

ولول.3،-!عأ:،ل!أول+31!،ي!73)1(!،31!أء!م

.!كلع!*س!4سأهك!لاأع"!ح،+زس!*303أ3ا"،،لة،عء6ل!هأولالا84.(.)

.!أنم!*.3ء!لاكطه!!ولا::،فأ+وللأ؟لنأحمهاع"ولءع؟ق(!أأء4لةمم!5ا،!ا،أللا؟،ء،كها*4.(6)

ول.!كاس!ا5)ح!ه/!س!ا!ا:،:)هولق+ول-وللأ05ولأ63أا!كاأ،أ،3)

.3.7كهـول+س!4ه+:،،س!8ا+5كمحهس!أ+س!لما"5هة"ول،،لأ،*ح355عل!أ069.()ول

.ا*لا،،لةأل!3س!:"ء8+*س!كهس!كمه،ولهولس!4+ولكمأأ5.+"*س!*ط353أو85.(9)

اح!)-ل!.5ح!د1.!هء)،ءا؟.5ةلاولع!علمةلنط،ع+-4!أاق"أ!ل!الك!3ع"*للال!اهكمةول؟؟!ي!.+ألمنأ+اولولهول!3،

13للا"طمأاو).1(.89

ذكرهانملكولاجداكثيرةالارتباطهذاعلىوتؤكدالعلاقةهذهإلىتشيرارخطوالمصادر

هنا.كلها

التيوالشخصيةالسريةالرسالةالأخيرةالسنواتفينشرتالئالوثائقأهممنولع!!

وزيرإلى0191أيار92بتاريخلاونزجيراردالسيرإسطنبولفيالبريطانيالسفيربعثها

علمأستاذكيدورى""ابلىلهاوقذمالرسالةهذهنشروقد،هاردينغشارلبريطانياخارجية

وزاردوثائقفيالرسالةورقم74!أ،سنةبلندنالصادركتابهفيلندنبحامعةالسياسة

محمدالدكتورقبلمنالعرليةإلىالرسالةترجمت.0.ع(،391/008)ولالبريطانيةالخارجية

الرسالةونصأ.789أيار"،عربية"أفاقمجلةمنالتاسعالعددفيونشرتحسينتوفيق

يأني:كحا

إحماد.ترخراحمهسالؤخريةوريرمرفكتابهدامرلصاليةاوالماص:الترقي111.لاخاد1()

.!الفماةوتركياالماسرنرر+بالعا!د11()

فلعلير!".وئية!!الحهردية"

)4،ذلم"ك!/لم-لمى3أ.كااءلم،"لاءمحا؟بلا+عرر3،،ء3ا"أطأء؟حة01،؟ا،ا!ولا7591م

.4891بغنردلر،لربىلارلر+مالاصا3"يهرد

.6491!!نركأوعلر.د.شاهسراردديع:المولفالتركبةتالتعاليلحصعبةالعقائدق"الدراع

.28ص،والمدلية.ا!التاريحعلة!،والماسوليهالقاةتركبا!!!!التاشد

.4691ركيريرألدرصور،.س.م:لفلمالرفبةا"المألة

.9511،دنير!رركيال،ولى:لفمأالآدو+،للترقالحديث"الاريح

أ!فا.اكنتواسترحمة:لاكرفيلا،اعيلو:تألي!اماسولية*،واوالترتىالاتحادوالهلار،"المثك
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)سرممط(

(وسرىأشخصىهادرينغ:شى.السرإلىلاوترج.السرمن

0191أيار92القسططية

شارلاعزيزى

محمدتعيينشائعةحولنيسان25بتاريخوبرقيتكم،نيسان23بتاريخكورستبرقية

معوثيقةعلاقةعلىإنهميقال"الذينالقسطنطنيةفيانماسونيينعنمصردطمندوبآفريد

الأوروبيةالماسونيةعنالتفصيلمنبشىءإليككنبأنعلىحملتىوالترقى"الاتحادجمعية

هذهلأنوسريةشخصيةبصورةإليكاكتبوأنا.الفتاةتركياحركةعلىالمسيطرة

كبيرحدإكهىوأمريكا،إنكلترةدطالماسونيةخلافكلىتركيا،فيالجديدةالماسونية

لأن،السرية.كلنتهىإلأالموضوععنمعلوماتأيةعلىالحصوليمكنولا،وسياسيةسرية

زبانيتهاأيدىعلىالانتقاميخشونالسياسيةأسرارهاعنيكشفونالذينالأشخاص

الماسونيةرموزعنكشفالذي،المحليينالماسونيينأحدفعلآهددأيامبضعةوقبل.السريين

.الطوارئحالةظروف.مموجبالموجودةالعرفيةللمحكمةيقدمبأن

فيالفتاةتركياحركةعنمستقلةكالتباريسفيالفتاةتركياحركةأنعليكخفىولا

حواليسلانيكفيويسكن،الداخليةوإجراءاتهااتنصماتهامعظمتجهلوكانت،سلانيك

لاويسبططائفةمن2.!...و،أسبانياصلمن!ودممط0008منهم،نسمة41.،...

حصلواقدايأصلالإسبانىاليهودهولاءومعظم،)1(بالاسلامالمتظاهر-شاليهودمنأو"كذا"

ناثانفاليهودى.الإيطاليةالمحافلإلىينتمونماسونيونوهم.الايطاليةالجنسيةعلىالماضىفي

،الوزارةرؤساءمنوسونينو،لوزاقيواليهوديان.الماسونيةفيرفيعآمركزأكتلرومابلديةرئيس

نأ-نرعمونوهم.الماسونيينمنيظهرفيحاأيضآهموالنوابالشيوخمجلمىأعضاءمنوكيرهما

طقوسه.وتتبع"القدم"ايأسكتلندىالمحفلمنفروعهىالماسونيةمحافلهم

الآنويختلسلانيكمنماسويئيهودي-وهوصوقرهعمانوئيلأسسأعوامبضعةوقبل

سلانيكفيمحفلآالإيطاليةالماسرنيةمعبالتعاون-التركىالمبعوثانمجلسفيسلانيكمدينة

الدونمة+.11حمل!ةيقحد)11
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ومدنيين،ضباطآالفتاةتركيارجالأقنعكاراسوأنولمدور-فىورتا"."ماسيدونيا.ممحفلحمي

وضاعا19علىالمستساغغيراليهودىالنفوذفرضذلكمنوهدفه.الماسونيةإلىبالانتماء

تضليلفيالفتاةتركيارجالمساعدةيريدإنمابأنهيتظامركانوإنتركيا،فيالجديدة

الماسونالمحفلهذالأنالماسوفي،محفلهفيالأمنومنحهمالحميد،عبدالسلطانجواسيس

الما،حقةضدالعئمانيةالدولةفيللأجانبالممنوحةبالحصانةيتمتعأجنىبيتفىينعقدالذى

بعضعرفباشاماهرإحماعيلأنويظهربالحركةالحميدعبدجواسيسعلموقد.والتفتيش

يلدز.قصرإلىونقلهاأصرارهم

ظروفنيباشاماهرإحماعيلاغتيل8091،سنةالثورةقياممنقصرةمدةوبعد

منأسماءيسجلونالماسونيالمحفلمقرخارججواسيسالعثمانيةالسلطاتووضعت.غامضة

فيفأدخلوامعاكسبإجراءالإجراءهذاعلىالماصونيونورد.والمدنيينالضباطمنيرتاده

لحركةالمخططينأنويظهر"الإخوة"منواعتبروهم،السريةالشرطةمنعددأالماسونية

تركياأعضاءشعاراتكانتاليهود.منالأرلىبالدرجةكانواسلانيكدطالفتاةتركيا

الايطالية.الماسونيةابنكارمنوالتأخى"،العدالةالحرية،11:الفتاة

القسطنطيةإلىوالترقىالاتحادجمعيةانتقلتوحالما8091ثورةمنقصيرةمدةوبعد

دورآيلعبكراسووأخذ،ماسونيينكانواقادقامنكبيرآعددآبأنالمعروفمنأصبح

لوحظوقد.البلقانفيوالترقىالاتحادجمعيةفرععلىالسيطرةفينجاحهذلكومنكبرآ،

الجديد.للعهدمتحمشينمؤيد+تكانواانتماعاقماختلافعلىوالأجانبالمحلييناليهودأن

الخفية،للجمعيةبالقوةجاسوصأ-الأتراكأحدذلكعنكبر-كمايهودكطكلأصبحلقد

".تركيةثورةهىممااكثريهوديةحركةهىإنماالحركة"إن:يقولونالناسوبدأ

فيموظفآيكنلمالذىبريموليفى،يدعىوماسونيآيهوديآالايطاليةالحكومةوعينت

ياتللولاسفيرآستراوسأوسكاروعين.سلانيكفيلهاعامأقنصاذالقنمسلى،السلك

أترقدشيف،جاكوبمعبالتعاونهذا،ستراوسأوسكاروكان.القسطنطنيةدطالمتحدة

الخططمنبدلآالعراقإلىاليهودهجرةيحبذودوجعلهمالمتحدةالولاياتفياليهودعدى

الصهيونية.منموسعةصيغةذلكباعتبار،الأخرىالإقليمية

منأسوأويراها،شديدةكراهيةالماسونيةيكرهالعقيدةالمستقيمالمسلمأنعليكخفىولا
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المناهضةالحركةفيبوضوحللماسرنيةالعدائىالشعورهذابرزوقدوالإلحاد.اللادينية

لموام،)1(13/4/909يوموقعالذيالتمردفيذروتهابلغتوادتيوالترقىالاتحادلجمعية

نأالوقتذلكفيالمراقبعنيغبلمولكنمرضيآ،تفسيرآالآنلحدالحوادثهذهتفسر

كاملكانوالئ،العاصمةإلىسلايخثمنخصيصآارسلتاليئالأربعةالأفواجبأنيلاحظ

ب"الحركةيسمىماأوالتمردبدأتاليئهى،الثالثالجيشإلىيعيدهاأنيودباشا

رمزيالعقيدسلانيكمنوالماسونيبالاسلامالمتظاهراليهودىإمرةتحتوكانت"الرجعية

العساكرتصرفبسببالعسكريةالعرفيةالمحكمةأماميحاكمأنمن-بدلآالذىبيك،

الخاس.عمدالسلطانحربلأركانرئيسآغئيئ-إمرتهتحتكانواالذين

منخلعهرسالةالحميدعبدالسلطانإلىحملواالذينالرجالأحدصوقرهوكان

اليهودوالترقىالاتحادجمعيةصيرفيعندوحبس،سلانيكإلىالحميدعبدلقلوتد،السلطة

الحميدعبدالسلطانخلعتمأنوبعد.عليهمشرفآبيكلرمزمميأخعينحينفي،الإيطاليين

الذكطااإسرائيل"مضطهدمنبالخلاصالبشائرتزفسلانيكفياليهوديةالجرائدأخذت

الأحمرالسفرجوازوضعوالذممط،هرتزلالصهيوفيالزعيملطلبيستجيبأنرففمرتين

وغراليهود،البولونيينالمهاجرينضد،الأجانبقانونبريطانيا(فيى)1عندنايقابلالذى

الصهيويىالمؤتمروأعلن.فلسطينفيالصهيوفيالحلمتحقيقدونحالتاليالأعمالمنذلك

بيناليهود!العالمانقسامأن9091سنةالأولكانونشهرفيهبرغفيالمنعقدالتاسع

انتهى.قدفلسطينغيراخرىمناطقإلىالهجرةودعاةالصهيونيين

ليك،جاويدعينإلوقتنفسوفي".التركية3الثرر"معجزةبفضلموحديناليهودوعاد

بينحا.موهوبالذكاءبارخوماسودماالأصليهودىوهو،للماليةوزيرآ،سلانيكنائا

طلبأ،الأعظمالصدرباشاحلمىوقدم،للداخليةوزيرآماسوفيأيضآوهوبك،طلعتأصبح

طلبه.يلاحقلمولكنهالماسونيالمحفلإلىللانت!ماء

منالعسكريةالعرفيةالمحاكمفيالضباطمعظموكان،سنتينلمدةالعرفيةايأحكاموأعلنت

يهودكيرجلوغينللمطوعات،صارمآقانونآيصدرأنالنوابمجلسو"أمر".الماسونيين

بسلطاتيتحتعامطوعاتامديروكان.للمطبوعاتمديرأسلانيكمنوماسوفيايأصل

اغادمة.االغصرلفيالحادتةمدهالرح!عضضتاوا!)1(
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الجديدالعهدإلىوجهتإذاالصدورعنصحيفةأية-!تفأنيستطعكانحيث،واسعة

صاحب!صلأنبإمكانهكانكماب"الرجعية"روصمالنظامانتقادوكانشديدنقدأممط

رحميةشبهتلغرافيةأخباروكالةوأنشئت.العسكريةالعرفيةالمحاكمإلىومحررهاالجريدة

إدارةتحتووضعت،والخارجيةالداخليةالأحداثفيوالئرقىالاتحادجمعيةرأىلتقدىم

سلانيكمنوصهيولمايهودىمحامتعيينلطتنححالمساعىوكادتبغدادى.يهودكط

العدلية.لوزاردمستشارأ

الأصليهوديرجلالقسطنطنيةلطوالترقىالاتحادلجمعيةالرئيسىالفرعيرأسوكان

بهدذ.ممحاولاتسلانيكمنوماسونيالأصليهوديرجلوقام.سلانيكمنوماسوفي

سعيدالأميرأنمع،الآنلحدينجحنمولكنهالقسطنطينيةفيالعاصحةأمينمنصبفيليتعين

إسطنبوكفيالعاصمةأمينويتمتع.العاصمةأميننائبأصبحقدمصرىماسوفيوهو،حليم

مدينةممثلىوانتخاب،البلديةبالانتخاباتالمتعلقةالقضايافيوخاصةواسعةسسلطات

(.النواب)مجلسالمبعوثانمجلسلطالقسططنية

علىتسيطرالي"العام"الأمن.ممديريةالقدرممةالشرطةوزارةأبدلتنفسهالوقتوفي

"النواب"مجلسوأمر.سلانيكمنماسولمماإمرذتحتووضعت"الجندرمة"واللركالشرطة

الجمعياتجيعحلمنوالترقىالاتحادجمعيةمكنالذكط"الجمعيات"قانونبسنأيضآ

والترقىالاتحادجمعيةقامتأنوبعد..اغ.واليونانالبلغاربينلهاالمنافسةأوفاالمماثلة

إلىسريةثوريةجمعيةمننفسهابتحويلوزيفآكذبآتظاهرتهذه،الأفواهتكميمبعملية

نفسهالوقتفيلوحظأنهعلى.معلنداخلىنظامذات"اجتماعيةوجمعيةسياسى"حزب

المدكجيع!ا،الأرضباطنمنالفطرينبثقكما،بكثرةتظهرأخذتالماسونيةالمحافلأن

ماسونيأمحفلأعشرافتإنشاءتمحيث،كذلكالعاصمةوفيمقدونيافيوالصغرىالرئيسية

.المنصرمالعامخلال

قدالماسونيةامخافلسريةأنليعلموالنحقيقالتحرىمنكئيرإلىالمرءمجتاجولا

سرية""جمعيةتعدلمأفاأعلنتالقيللجمعيةالداخليةالاجراءاتلاخفاءجزئيأاستخدمت

ذوىمنوغيرهمالموظفينأنيبدوكما.سريةبدعايةتقومزالتماالجمعيةأنويبدو

علئتتوقفرزتهم،مواردوبالتالي،وترقياتهم،مناصبهمبأنافهمواقدالمهمةالمناصب
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أصبحواماإذابأفمبعضهموأخبر.إخوةيصبحونحيثالماسونيةالمحافلفيدخولهم

القوميةالبلادعظمةفيتؤثرالئالقضايامنوغيرهاوكريت،مصرقضيةفإنماسونيين

سيصبحونوافملهم،سنكشفالكبرىالسياسيةالعالمأسراروانتركيا،لصاعستحل

-فىورعندماالرموزمعهويتبادلوايصافحوهأنبإمكانهموأنإفكلترة،ملكإخوان

البريطانيالماسودماالمحفلبزيارةالجددالماسونهرلاءمنكثيرونوقامالقسطنطية..اغ.

المحفل.هذاإلىالانتعاءفيفعلآبعضهمنجحوقد"تركيا".اسمتحتطويلةمدةمنذالموسس

إلىينتحونإنماالماسونيةباعتناقهمبأنهمالاعتقادعلىلحملهمالمكئفةالجهودبذلتوقد

تتبعبأفاتدعىمصر،فيمئيلاقاشأن،الجديدةالماسونيةالمحافلوهذه.إنكليزيةمرسسة

منبراءةمباشرةغيربصورةتحملبأفاكذبآتدعىكماالعتيقة!الأسكتلندية!الطقوس

استثاردذلكمنوهدفهم.إنكلترةملكرعايةتحتيعملالذىايأعظم،ايأسكتلندىالمحفل

كافة.العثمانيينطبقاتنفوسنيإنكلترةباسمتقترنالئالثقة

الضباطمنوخاصة،الضباطمنكبرعددأدخلالجيثىعلىقبضتهاالجمعيةتشددولكى

ودخلبيك.نياز!أرأسمسقطإلىنسبة"ريسنا"يسمىماسولممامحفلفي،الصغيرةالرتبذوممط

الماسونيالمحفلفيأعضاءوأصمحوا،والأعيانالمبعوثانمجلىفيالجمعيةنوابمعظمالماسونية

المالية.وزوربكوجاويد،الددإخليةوز-ربكطلعترؤسائهكبارمنكانوالذ!ما"الدستور"

مصادرعنمبعدينأصبحوابأفممنهمالعربوخاصة،المعارضةنواببعضأدركولما

ماسونيةمحافلىلهمينشئونبدؤوا،المحليةوالمؤامراتالسياسيةالأسرارتياروخارج،السلطة

و"اصدقاءالعثمالمما""التآخيمثلآفأنشأوا.القائمةالمحافلإكينضمونأوهم،خاصة

السنةأهلعنالمنشقون،البكتاشيةطائفةأبناءاظهرتقدمماإلىوبالاضافة".الحرية

ومقدونياألبانياجنوبفيمعظمهميسكنشخصمليوننحوعددهمييلغوالذين،والجماعة

أظهرواتنظيحها،يشبهتنظيمولهمالماسونيةالطقوستشبهسريةدينيةطقوصآويمارسرن

التيالحقةالماسونيةبروحمدفوعينالبكتاشيونهولاءوكان.الماسونيةإلىالانتماءفيركبتهم

الأوروبية.الأقطاربعضفيالمرءيصادفهاالئوالالحاديةالسياسيةاهاسونيةاعنتختلف

المد3فيأحماؤهاالآتيةالمحافلأنشئتتقدمفيحاذكرناهاالئاماسونيةاالمحافلإلىوبالإضافة

و"نهضةوالترقى"للاتحادالحميمونو"ايأصدقاء"الشرقى"الوفاء:0191و9091سنئبين
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اسموهوو"الفجر"مقدونيا""نهضةمحفلمنوفرعو"النهضة"و"الوطن"و"الحقيقة""بيزنطة

الماسونية،المحافلهذهجميعأنوييدو.المصريةالسريةالسياساتدطالباحثينعلىيخفىلا

كانإذاليهود،لهايخططأويقودها،كانومقدونياسلانيكفيالماسونيةالمحافلشبكةمثل

يكونوالمإنتقرلمآ،تمامآفيهاممثلينغيرالمحليينالمسيحيينمنوغرهمواليونانيونايلأرمن

ايأمير،هذاقامفقدالمصرممط،حليمسعيدايأميرئقدمفيماذكرتوأنوسبقعنها.مبعدين

كراهيتهمدفعتهمالذينالمصريينمنوغرهمحسن،عزيزوايأمير،حليمعباسواخوه

لها.الماليةالمساعداتتقدموإلىوالترقىالاتحادجمعيةمعالعملإلىالخديوكمالسموالعنيفة

بوساطةالعاصمةإلىأدخلتوالئالفتاةتركياأعضاءماسونيةارتباطهاتمالتيوالطريقة

سواحلعلىالسياسةتسودالئالمتعارضةللتياراتعرضةالجصريةبالماسونيةسلايخك،

رواياتيقدمونأنفسهموالماصونيون.واضطرابغموضمنتخلولاوهىالبسفور،

بالفعل.حدثعمامتناقضة

قبلمنبهمعترفبأنهيقالالذممطايأعظم،المصريالمحفلرئيمنراكببكإدريصكان

وسوريةمصرفيالماسونيةالمحافلمنعددعلىوالمهيصنالمرسس،الأعظمالأسكملندىالمحفل

الروممنكبيرعددانتماءوهىألآغرلمةظاهرةتطالعنالبنانوني،ولبنانوفلسطين

الماسونية.إلىالكاثوليك

وجنوبوالقدسمصرفيالماسونيةالمحافلمنعددآباشاأورفيمحمدأسسوكذلك

ربيعدطالقسططيةإلىوتدم"منظومته"،فيالماسونيةالمحافلإدخالإلىيطمحوكانسوريا،

الجيشوحداتتمردحدثفلما،الصعوباتببعضاصطدمولكنه،الغايةلهذه9091سنة

مصر.إلىمسرعأفعاد،الخوفاعتراهام14113909في

قدكانالذىحسن،عزيزالأمكلراكبإدريسخولايأحداثتلكوتوعمنمدةوقبل

المحافللضميسعىأنالاسكندريةفيالايطاليالماسوفيالمحفلفيعشرةالسابعةالمرتبةبلغ

منمدةبعدالمفاوضاتبدأتوقدايأعظم.المصرىالمحفلإلىالقسططنيةفيالماسونية

علىتموالئالعاصحة،إلىالماسونيونوررجههايقودهاكانالئالمقدونيةالعساكردخول

يعذهاكانلأنهشديدةمعارضةالماسونيةيعارضكانالذكماالحميدعبدالسلطانخلعيدها

.خطرةسياسيةسريةجمعية
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عزيزالأميرفرفعالإيطاليالأعظمالشرقمحفلمنالضروريةالموافقةاستحصلتوقد

يوسفبوساطةالبلجيكىالأعلىالماسولمماالمجلس.عنصدرتخاصةموافقةبفضلحسن

الأعظمالشرقمحفللانشاءالصلاحياتوخرل،والثلاثينالثالثةالدرجةإلىالسكاكبطابك

وزيرلجثطلعتمححدوجعل9091،سنة8شهرأو7شهرفيهذاحدثلتركيا.

عبدعلىالمقدونيةالقواتانتصارأنتقدممماويتبين.المحفللهذاالأكظمالرئي!نالداخلية

منالمستوحاةالماسونيةانتصاريعئكانالقسطنطنية،واحتلالها3/9091،فيالححيد

جميعانضمتوقدبريطانيا.قبلمنبهالمعترفمصرفيالأعظمالماسولمماالمحفلعلىإيطاليا

مقدونيا.فيالماسونيةالمحافلفعلتوكذلك،إليهبالتدريجالقسططنيةفىالماسونيةالمحافل

الأعظمالشرقلمحفلوغيرهاومصرسوريافيالعئصانيةالماسونيةالمحافلجميعتخضعأنوتقرر

الغاية.هذهلتحقيقمصرإنالسكاكيئيوصفوبرفقتهحسنايأميررعادالعثحالمما.

أفما.مماولبنانمصرأنويرونالفكرةيعارضونكانواوأخرفىراغببكإدريسولكن

بالماسونيةيتعلقفيماحئكذلكمستقلينيكرناأنيجب،خاصةبامتيازاتيتمتعانإتليعان

إلىأرسلهقدكانالذكط،راغبإدريسعنحسنالأميرانفصلهذاوعلى"السياسية".

العثمالىالشرقلمحفلمصرفيممثلآالمصرممطالوطئالزعيمفريدمحمدوعينالقسطنطنية،

الشرقلمحفلالأعظمالأستاذبكطلعتهازودهالئللتعليماتوفقأوذلك،الأعظم

الأعظم.العثمالمط

هذافيفريدمحمدتعيينبشدةعارضوقدطنطا،دطماسوفيمحفلفيالتنصيبحفلةوأقيمت

منوكيرهما،المقطمجريدصاحبمكاريوسوشاهينباشا،حمادةخليلالرفيعالماسود!مااطنصب

الخد-سئسمووشجب.الوطنيينمعيتعاطفونيكونوالمالذ-فى،البارزينالمصريينالماسونيين

والترقى.الاتحادبحمعيةالمصريينالوطنيينالماسونيةبرابطةتربطالئالخطوةهذهكذلك

عالاجآباشاحمادةخنيلواقترح.إلغاؤهبالامكانيعدلمتمأنبعدفريدمحمدتعيينولكن

فيالمحفلعنمستقل.ممصر،خاصالعثمالماالأعظمللشرقمحفلبإنشاءوذلكللمشكنة،

أستاذآولاأعظمآأستاذآلافريدمحمدفيهيكونلاأنعلىصراحةالنصمعالقسطنطنية،

تعيينيصتىالأعظمرئيسهوتنصيبمصرفيالعثماثطايأعظمالشرقمحفلوبإنشاءموقرا.

فيملغىالقسطنطينية3مركزالذيالعئمانيالأكظمالشرقلمحفلمحرفيخئلآفريدمحمد
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"فياليهودممط-النائبكراسوإقناعيحاولالقسططينيةفيالآنهوباشاحمادةوخليل.الواقع

مساكيهباستخدام-سلانيكداالايطاليالماسودهماالمحفلفيالموقروالأستاذالعثعالق"البرلمان

حسنعز-فىوالأصر.تقدمفيحاالمبينةالخطةعلىموافقتهعلىللحصولبلثطلعتمعالحميدة

تعيينخبرصحةبكطلعتنفىوعندماالقسططية.إلىطريقهحافيأيضآهمافريدومحمد

لطوزملاءهبأنهصرحوعندماالأكظم،العثمافيالشرقمحفلعنمصرفيممئلآفريدمحمد

متعمدأ،يكذبكانأنهفالظاحر،الحماقةهذهمثل-ستكبواأنيمكنلاوالترقىالاتحادجمعية

أسرارها.إفشاءبعدمالجمعيةأعضاءمنالمأخوذةالمولأليقضغطتحتذلككانوربما

إلىمصرمنسافرأنبعد،القسطنطينيةإلىالسكاكيئيوسفوصلنفسهالوقتوفي

العثمانيالشرقإلىالماسونيةالمحافلضمعلىيعملالوقتبعضفيهاأمضىحيثسوريا

يسي!رأنوالترقىالاتحادلجمعيةالتابعتركيافيالأعظمالشرقلمحفلتحققماوإذا.الأعظم

سيكونالاتجاههذاأنفيشكفلاالمصريينبالوطنيينويملأهامصرفيالماسونيةالمحافلعدى

الانفجاركذلكايأياممنيومفيمتوتعغيرانفجارتحقيقهدفوالخفىالسرىالعملنحو

.8091سنةتموزفيسلانيكلطالعالمباكتالذى

السفارةزارالزمنمنمدةقبل؟الغرابةمنيخلولاحادثإلىأشيرأنأودالمناسبةوبهذد

الئقافة.عالي،نشيطذكى،رجلوهوتركيا.فيالجديدالأكبراليهرديةالطائفةحاخام

القدبمالعهدفىوكان.البارزينوالنرقىالاتحادجمعيةأعضاءمنلعدددراسةزميلوكان

الحميدعبدالسلطانقصرفىللمكتبةمد-سآليعينمحاولاتبعدةقامقدالحميدى""العهد

يهودممطماسويىمساعدةفيالحميدةمساعيهائستخدمأنالسفارةمنالحاخامهذاوالتمس

العثمانيين.الرعايامنبأنهيذعىسنواتعدةقبلوكان.الإيطاليةالتابعيةمنفينتورا،يدعى

لهكانتفينتورا(ى)1أنهأساسعلىالسودانفنفاه،السودانلطالتجارةفييشتغلبدأ

العريفالمدعولحسابيعملانالسواكندطاليهودمناثنينبوساطةالتبغبتهريبعلاتة

الحربية.المحكمةأمامقضيتهفينترراعرضوقد.هوايت

(02)0علىتحتومممامذكرةالأكبرالحاخاموقدم.الحكمنقضتالاستئنافمحكمةولكن

نأهـمحاوالتصفينتوراكلىوقعأنهيذعيالذىالمزعومالظلمتفاصيلفيهاشرحصفحة

لصالحنفوذهيسئخدمأنفيهاأسألهغورستجى.السيرإلىتوصيةرسالةفينتوراأعطى
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نأعلىيستحيلبأنهلهفأوضحتمجددآ.المصريةالمحاكمأمامستعرضالتيفينتوراقضية

الرجل،انثم.العدالةسيرعلىللتأثيرمحاولةيشكليأنهالقبيلهذامنعملبأىأقوم

هناماسوفييهودىتعرفالزمنمنمدةوبعد.الإيطاليةالرعويةيدعىذلك،إلىبالإضافة

أحدعلىامخلىالبريطالمماالماسولمماالمحفلبوساطةفارحىالدكتوريدعىالقسططية()في

إلى.بفينتوراتوصيةأمرة،شبهوبلهجةبإصرار،أيضآالرحلهذاوطالب،السفارةموظفى

أخذبريطافي،مواطنحالةفيحئ،مستحيلالاجراءهذامثلبأنفهمولماغورست.

أعلىوأنتعابم،أنويجبصارخظلمهىالقضيةهذهبأنوأعلنمتحديةلهجةيستخدم

اللورداتمجلسفياليهودالأعضاءذلكفي.كلاالأمرلهذاستجندالعالمفينفوذآالسلطات

ماوهذا.المصريةالحكومةلإسقاطالاجراءاتتتخذفسوفايأمراقتضىوإذاالبري!الما،

.والاتزانالرصانةبغايةيتكلموكانمجنونآ،الرجليكنلمبريطانيا..كلركزالضررسيلحق

منطقةفيكرجاليوموطنهغجركماأصلمنرجلوهو،الداخليةوزيربك،طلعتإن

الخفيةللسلطةالرعىالتجسيدهمايهودكط،أصلمنوهو،الماليةوزيربك،وجاويد،أدرنه

الحقيقة.فيحسابلهمايحسباللذانالوزراءمجلسفيالوحيدانالوزيرانوهمالنحمعية،

طرازمنعميلأالرجلينهذ-شاصتخداموإنتركيا.فيالماسونيةقمةأيضآيمثلانوهما

.الشديدةالرلمةإلىيدعولأمرمشبوهماضيىمنله.كلاالسكاك!خط

شبكةنشرعلىبكطلعتعملسنةمنيقربماقبلللداخليةوزيرآأصبحأنومنذ

الأقاليمفيالكبرىالوظائفيسندأخذحيثالدولةمناطقجميعفيللجمعيةالتابعةالماسونية

كلامنأو،والترقىالاتجادجمعيةممتثقرجاذإلىأو،الماسونيينمنومتصرفيناغولاةإلى

فىالأكئريةقيامحالةثطأنههوذلكمنالرجلينهذينوهدف.الرجالمنالصنفنهذه

حدإلىبالمعارضةالطوارئحالةبسببالمنتشرالارهابمنالرغمعلىأوصدفةالبرلمان

يحلابأنوذلك،معاكسبانقلابسيردانالأخررينهذينفإنوجاويد،طلعتوزارتممايهدد

والمحافلوالترقىالاتحادجمعيةنوادىتوجههاحديدةانتخاباتويجريا،النوابمجلس

لرغبتها.ة2مساوأشد،للحكومةطاعةكثربنوابوتأقيايأتاليم،دطالماسونية

راسهوعلىالماسوفيالأعظمالشرقمحفلهىإنمالتركياالخفيةالحكومةأنهذامنيتبين

مننيسانشهرعددفيالمنشورمقالهفيتافرنييهووجينيصفبك.طلعتالأعظمالآستاذ
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وهذهايأعظم".الشرقمحفلابنت1بأنها:الفرنسيةالجمهوريةعشر"التاسع"القرنمجلة

همالماسونيونكانولما،العثمانيةوالترقىالاتحادجمعيةهاتوصفأنيمكننفسهاالصفة

أفي،الماسونيينغيرفإنومويديها،وأنصارهاوالترقىالاتحادجمعيةأعضاء-سلفونالذين

الجمهوريينومثل.الجمعيةلحكمالسرفيمعارضونهمالسكانمنالعظمىالعالبية

الرجعية"11هى:الجمعيةمؤيدممطشفاهتفارقلاالتيالكلماتفإنفرنسافيوالماسونيبن

"القانونالاسلاميةالشريعةوتحديثتعديلنحوالأولاتجاحهايكنولمو"الكهنوتية".

وتحطيمها.الشريعةأسسهدمنحووإنما"المقدسالمحمدممط

كذلك-يسعونفإفموعقلانيونعلمانيونصراحةهمالجمعيةقادةمعظمأنحينوفي

إلاويحودوفاسياسىكسلاحالإسلاميةالجماهيرحماسةاستخدامإلى-مفارقةمنلهاويا

الأسيوية.الوطنيةأى،الاسلاميةالجامعةغرارعلى،شوفينيةأقنية

هىخصومهالسحقتستخدمهاالتيالطرقوإحدى.كانمهحانقدأىتقبللاوالجمعية

أقنعوقد"رجعيين".باعتبارهمتسحقهمثمومن،الصريحةالمعارضةإعلانإلىتدفعهمأن

شكوكعلىللتغلبأمثلةالجمعيةفاتخذقم،الماسونيةإكبالانتماءالدترجالمنعدد

"تخديرعمليةبأنهاالطريقةهذهالأتراكأحدوصفوقدلها.وكراهيتهبالماسونيةالشعب

".يهوديةبحشيشةالشعب

نأ-الراهنةمرحلتهافيالفتاةتركيالحركةدقيقةملاحظةأيةمنيتبين-كحاتقدمممايظهر

الأخرئالعناصرتعارض،وتركيةيهوديةحركةوأساسهاجوهرهافيهىالحركةهذه

.اغ..والأرمنوالبلغار،واليونان،كالعرب

تفوقعلىللحفاظالدستوريةالأشكالتحتيسعىوهو،جندىجوهرهفيالتركىإن

علىينفقوهو،الجيشبوساطةإلأتحقيقهيستطيعلاالذيالشىءهوالتفوقهذاكنصره،

والدستور.أبكموخضرعرعبحالةفيايلأخرىالعناصرلابقاءويستخدمهدخلهنصفالجيش

ولاجدآ،ضعيفالتركىالاقتصادىالكيانولكنالاقتصادىالتقدميتضمنالنواحىبعف!من

الأرمنفىلفأنالبدايةفيالموملوكانواحدأ.أسبوعآسنددونوحد!و،يقفأنيستيم

الاتحادجمعيةأنيظهرولكنللبا،د.الاقتصاديةالدعامةالعثحانيونواليهودواليونانوالبلغار

.الأخرىالعناصروعادتوالآجانبالعثمانييناليهودمعفقطتحالفتقدوالترقى
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فاقد-التركىالعنصرمن-وهرالمجرىإنحيثالمجربا،دفينفسهاالحالةوتشاهد

والماليةالاقتصاديةالسيطرةتحتوقعولهذا،التركىمثلتمامأاطقيقية،التجاريةللغرائز

العقليةيعرفلاالذىالتركىأربكواقداليهودأنويظهر.تامةتكونتكادسيطرةلنيهود،

.جهودهفيالتجارية

اليهودكطيسعىأنالطبيعىفمن،إسرائيلعندالمقدسةالأماكنتضمالتركيةالدولةكانتولما

دولةإقامةوهىالآالعليامئلهلتحقيقويستخدمهوحدهبهينفردنفوذمركزليحتلجاهدأ

مقالهفيزانغفي!!ذلكأوضحكماأالعراقالكاتبأيقصدبابلبلادفيأوفلسطيندطمستقلة

واحدبحجرعصفررينسيصيدوهوريفيو"نايتلى"فورتمجلةمننيسانشهرعددفياطنشرر

فتىصاهدفوهذاتركيا،إلىمقيدةغيرهجرةالسماحعلىالأتراكمنيحصلأناستطاعإذا

فياخوتهمنملايينبضعةالعراقأ1ميزوبوتامياإلىفينقل،عديدةسنواتمنلتحقيقهيسعى

االمحددةغير"الهجرةمقابلوفيورومانيا.روسيافيالعبوديةنيرتحت-سزحوناليهودىالدت

بل،التركيةباللغةالوطنيةلغتهيستبدلأنوالترقىالاتحادجعيةعلىعرضالأجانبلليهودهذه

التركية.الدولةدرونجميعلتحملاستعدادعلىانه

ويقاكدلايخك،فيوالترقىالاتحادجمعيةأعضاءأبرزمن"وهو،ناظمالدكتورقاموقد

يهودقياصلمنوهوتولاليدوبكفائقالمدعوالحميمصديقهيرافقه"يهوديأصلمنانه

إدخالفكرةتبئالزيارةتلكومنذ.باريسلطاليهوديةالوكالةفرعبزيارة،سلانيكمن

.العراقإلىروسيايهودمنملايينوبضعةمقدونيا،إلىرومافييهودى000.002

ريفيو"ناتيلى"فورتمجلةفينيسانعددفيالمنشورمقالهفيزانغفيل،إسرائيلعبروقد

علىمؤتمنآالحاليتركياوزراءرئيسباشا،حقىيكونأنفيالأملعن،ذكرهتقدمالذى

دولةلقياممؤيدآيكونأنأممط"العالي"البابإلىالمرضوععنالصحيحةالمشورةتقدبم

وهويهودى،شخصىسكرتيرباشاحقىخدمةفيوضعوتد.العراقفيمستقلةيهودية

أخر.بيتأىفىورمماأكثراليهوديةالبيوتأحدعلىيتردد

الحالية،تركياحكومةأنفيهشكلاومما.الآنلحديتحققلماليهوديالمشروعولكن

مناليهودالمقرضينسيمكنمما،ماليةقروضإلىبحاجة،ثقيلةعسكريةنفقاتتنحملوهى

ماليةأزمةيعايىكانعندماالحصيدعبدالسلطانرفضوقدعليها.جديدةضغوطاستخدام
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كانزانغفيلأنول!دوالصهيودما.الزعيمهرتزلإليهالاتقدمالئالعروضهذهمثلشديدة

منوالترتىالاتحادجمعيةأعضاءحظيكنلم"فإذاكتب:عندمانفسهاالفكرةعنيعبر

عظيمةفائدةأيةشكولاسيدركونفإنهمخزائنهمفيالنقردمنأقلالسليمالادراك

ايأبيضالجنسمنلسكانبلادهمفيالسلمىبالتغلغلبسحاحهمدولتهمعليهاستحصل

".عسكريينوغير،العملفيومثابرة،صناعيةكفاعةذوى

ألداء"خصومهمالعثحالمماالبرلمانفيالأربعةاليهردالنواب"إنزانغفيل:يقول

يختصفيماللصهيونيةبعدائهمالآربعةاليهودالنوابهؤلاءيتظاهرقدلنصهيونية".

الصهيونيةيعادونلاتأكيد،وبكلولكنهم،فلسطينإلىاليهودهحرةإلىالداعيةبالصهيونية

.العراقإلىاليهودهجرةإلىالداعية

عا،قةلهمالذينأولئكيتجاهلهاأنيمكنلاالجديدةتركياسياسةمنالناحيةهذه

وهى"شفق"جريدةفإنمصر.فيوحئبلوسوريا،العراقفيالمقترحةواظططبالمشاريع

وتكرروتعيدقراءها،تذكرزالتما،القسطنطينيةفيسنةمنذ(نشيئتصهيونيةجريدة

بناءعلىأجيرواالذفىالفراعنةأرضمصر،على3السيطربأنملل،أوكللدونتذكيرهم

المستقبل.فيإسرائيلميراثمنجزءهىالأهرامات

ويدعونيعننقونهاالمئاليينمنعددآولكن،الواقععنبعيدةخياليةالنظريةهذهتبدوقد

الهدفوأماالبعيد،النهائىاليهودهدفهاوالعراقفلسطينأنعلىبها.ويبشرونإليها

تركيا،علىالتامةالاقتصاديةالسيطرةفهو،تحقيقهإلىاليهوديسعىالذممطالقريبالمباشر

احتلالمنالآنحئتمكنواقداليهودأنتقدمفيعاتبينوقدفيها.الجديدةالمشاريعوإقامة

نأمنالرغمعلىعليها،السيطرةمنأو،الجديدةالتركيةالحكومةفيالرئيسيةالنقاطجميع

الأرمنأحدبيدزالتماالامتيازاتمنحفيتوئرأنبإمكانهاالئ،العامةالأشغالوزارة

بكلاليهودحاولأرمئ--وموالوزارةهذهمنسلفهعزلوعندما".أفندي"حلاجيان

اليهود.عليهيوافقشخصآأويهوديآالمنصبهذالننيعئنواأنالوسائل

وزرللأرمنيكونأنالضرورممطمنأنه-"أثرنه"دننالأرمنمذبحةبعد-وبخاصةأرىولكن

حصلولكنه،السقوطوشكعلىأفندىحلاجيانكانشهرينوقبلالوزراء.مجلسفيواحد

اليهينتمىالذىالمحفلنفحىإلىوانئمىماسونيآ،أصبحبأنوذلكللبقاء،جديدةفرصةكلى
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والنقدعليهالمستمرالهجومومعظممهزوزآ،قلقآالآنمركزهحزالومابك،وجاويدبكطلعت

فيخلفهبأنشائعاتوترددهذااالافتاة"تركياتسمىاليهوديمولهاجريدةعنيصدر،لهالقارص

الستار.وراءمناليهودررجههتركيآأويهوديآ،سيكونالوزارة

مجلسفيالمطلقبنفوذهبالاحتفاظالاهتمامأعظميهتمالذياليهودمم!،أنالواضحمن

خصوموبينالأتراكبينوالخصامالفرقةشعلةبإبقاءاهتمامآأقلليسالجديدةتركياوزراء

بأنكضاضةيرىلااليهودممطبأنالاستنتاجيمكننابينحاوالأرمناغكاليونانالمحتحليزاليهود

اليهود.الممولينمنالأموالاقتراضهمنانجديدالعهديزيد

لاالتاريخيةأهميتهاإلىبالاضافةلأنهاالتركيةالثورةمنالناحيةهذهعنالحديثأطلتلقد

يكرهاليهودىإن.الأدقالشرقفيثانويةمشكلاتعلىمباشرةوغيرمباشرةأهميةمنتخلو

قدمعها،العلاقاتحسنةروسيا،صديقةالآفيهىإنكلترةكونوحقيقةوحكومتها،روسيا

يخفىأظنهلاايأمروهذا.و!!انتركيالقبريطانياضديقفونماحدإلىاليهودجعلإلىأدت

التجارية،ومشاريعهمبأدمغتهمالجديدةتركيارجاليساعدواأناليهودبإمكان.الألمانعلى

اقتصاديةمكاسبعلىالحصرلمقابلالأموالوبتقدم،الأوروبيةالصحافةفيالهائلوبنفوذهم

تستعيدأنالجديدةتركياتريدبينما.المستقبلفيالعلياإسرائيللأهدافالتحقيقومقابل

عامة،أسيويةنهضةمنكجزءعليها،أوروباوصايامنوتحررهوتركدهالوطئاستقلالها

.التطرففيمسرفةشوفينيةوطنيةالعادىللغربماتظهروأنبدلاوبوترة

حئولكنعليهماسيطرتهمأحكمواوهذاالشبانايأتراكإلىالأموالاليهودقدملقد

تحقيقعلى!افقونبأفمالأقلعلىيتظاهرواأنلهمبدلاالسيطرةهذهعلىاليهوديحافظ

الفريقين.لكلاأساسيانأمرانالملتويةوالطرائق،والسرية"القومية".يأحلامهمالشبانالأتراك

فيالسياسيةالماسونيةاختبرتوقد.الخفيةالقوىمعالتعاملدطمتمرسالشرقىواليهودى

للحركة.الداخليةايأعمالتسترالئوالعباعقفعاليةالروابطكاكبرايأوروبىالطراز

معتركيالطالماسونيةمنالجديدالشكلهذا"تأخى"البدايةدطانهتقدمفيماذكرت

سنة،حمسينقبلالقسطنطنيةدطالمؤسسالأسكتلندئالمحفلأيالبريطافي،المحفلأعضاء

الماسرنيةالمحافلتصرفاتبأنيكتشفأخذماصرعانعظمالأالاسكتلندىالمحفلولكن

نأفأعلن،الحقةللصاسونيةمشينآواستغلالآتشويهآإلأليساليهود،معظمهايسئرالئالمحلية
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أبوابهأغلقالانكليزىالمحفلأنذلكنتيجةوكانت"مزيفة"محافلهىإنماالمحليةانحافلهذه

وجاويدبكطلتونفوذأسلطةالوزراءاعظمضمنهمومنالجدد،الماسونيينجميعوجهفي

العرفيةوايلأحكامماليتهاوعلىتركياجيوش!كلىيسيطراناللذانالوزيرانوهذانبك،

عامة.بصورةالدولةمقدراتعلىيسيطرانواحدةوبكلمة،والبرلمان

لطانتشرتالئالاشاعاتتقولكما"الانكليزية"الصفعةهذهمنيستاءاأنالطبيعىمن

وصفاولقدايأمر.لهذانتيجةلبريطانياميلآأقلأصبحاولعلهما.والوشوشةالهص!ندوات

".الاهانةلهذهالغضبمن"جثابأنهما

الئالصداتةسياسةلتغييرقادتهماالاحانةهذهأنافتراضعلىدليلأىيوجدلاولكن

فنفترضلصالحهماالأمرنفسرولعلنا.جوهريةبصورةنحوناوزرائهمامجلسكليهايسير

وعنانمتطرفةالآراءعنمؤكدةمعلوماتأيةلديهماليستأو،القليلإلأيعرفانلابأفما

المصريينبالماسونييناتصالعلىهمالذفىالمحليةالماصونيةالمحافلأعضاءبعضسياسة

فبعض...والإسكندريةالقاهرةفيالسريةالطريقةبنفسويعملونمعهمويتعاطفرن

قيولالإنكليزللخد-سىالمناوئةالأحزابمعيعملونهناالوطنيةفيالمغالينمنالماسونيين

أحدبأنليفترضكافيةأسبابآلديهبأنوماسولمماعربىالبرلمانفينائبصرحوقدمصر،

الدعايةبوساطةمصردطالبلبلةيثرواأنهىلتحقيقهايسعونالئالمضمرةالأهداف

القلاقلإلىتقودوالبنبلة،الاسكندريةفيوأخرىفترةيينالعثمافيايلأسطولواستعراض

أحدوتعيينالسوداء""اليدبوساطةالخدروممماحمومنالتخلصيمكنحيثوالاضطرابات

وقعتالئالحديثةالتغييراتغرارعلىالخديوىابنعلىوصيآحليمالأمرأسرةأفراد

الإيرانيين،شجعتوالترقىالاتحادجمعيةأنفيهشكلاومماإ-سان،لطالمالكةللأسرة

حولالآنالحديثويدور.الحاكمةالأسرةفيالتغييراتتلكإحداثعلىمعهموتعاونت

السفارةبأعمالالقائمخان،اللةوفرج،إيرانفيالماسودماالشرقمحفلبإنشاءالبدء

حديثآ.الماسونيةإلىانتمىقدالقسطنطنيةدطالجديد"الايرانية"

أسيوممما"."وطئهوالأفكارهذهمثليحملالذىوالترقىالاتحادجمعيةعضوأةدوذجإن

واجباتهمنيعذفإنهلبلادهخدمةأيةتقدمأوروبيةدولةلأيةبالشكرشعورهيكونماوأيآ

أحرارآ"ليكونوامخق"يناضلونالذينالأخرفالشرقيةالشعوبأبناءمساعدة"الوطنية"
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جمعيةسياسةإن".الأوروبية"العبوديةمنحريتهملكسبالهندوفيمصرفيومجاهدو/ن

لخدماتبالجميلالاعترافتتوقعدولةوأية،العاطفيةالاعتباراتتوجههالاوالترقىالاتحاد

ناشبزادهبابانفيحقىإحماعيلإنيقالجسيمآ.خطاترتكبإنماالتركيةللدولةتؤديها

بكحكمتاحمهأخله،الخارجيةالشؤونفيوالترقىالاتحادجمعيةخبراءوأحدبغداد

.القاهرةفيالعثمانيةالوكالةفيباشارؤوفرئاسةختويعمل

فريدمحمدمع،السوريينبعضبوصاطةمريية،معاملاتهذابكلحكمتأنويظهر

اديئ"الفتاة"تركياجريدةوتقوم.المستقيمرئيسهسلوكمنالرغمعلىالوطنيينمنوغيره

بنشروالحينالحينبين،العثمانيةالعاصمةدطالجرائدمنأخرعددآيمولونكمااليهوديمولها

دبعضووأبوهوالترقىالاتحادجمعيةفيعضو،نورياحمهكريتجزيرةمنشابمقالات

والترقى.الاتحادجمعيةكنايأعيانمجلس

لهكانتغاستوتت.الدينسيفاحمهمرتدبولندئالجريدةكئابمنأخروكاتب

حادثةمنذالقاهرةفيجيدأالمعروفايألمافياليهودمم!أوبنهايممعماليةعلاقاتوقتفي

لنشرتعملجريدةبإنشاءحسيبحسينيدعىمصرئمعحديثآ،غاستونقاموقد.العقبة

الجريد3وهدف"الشعوب"منبراحمها:والفرنسيةالتركيةباللغتينالإسلاميةللجامعةالدعوة

وتونس،وروسيا،ومصر،الهند،في"المضطهدين"الاخوةمنالملايينإيقاظهوالصريح

سياسةبأنالجريدةهذهوتصرح.الجديدةتركيامسلمىمعللتضامنوتنبيههموالجزائر..اغ.

الأوروليونيعلنهمايصدقواألأيجبالأتراكوأنايأسيويين،وضدالإسلامضدهىأوروبا

صداقة.منونفاتأكذبأ

الإمبراطوريةتهديم"إن:الآتيةبكرضاأحمدعبارةتقتبسفالجريدةإنكلترةكنوأما

وحسين".العربوبلادمصرلطويثبتهابريطانيا"،"أىتوقامن-فىيدسوفالعثمانية

بعضبإدخالاهغوقد،القسطنطينيةفيالمصريينللوطنيين.كلمثليكونماأشبهلجثحسيب

فريد.محمدمعيعملأخوله،التركيةالمدارسفيالوطنيينالشبان

المحتملة؟الصةتركمااتجاهات،إذنهيما

ليراتثلاثويقبضالبرقدائرةفيكاتبأكانالذممطبكطلعتهماخدنيينممثليهاإن

فيتركيةليراتعشرنحويكسبمعلمآكان،الماليةوزيربكوجاويد.الشهر،فيتركية
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فيترجموقد"طنين"،جريدةومحرر،البرلمانفينائبوهوبك،جاهدوحسينالشهر.

كانت.الواحدةللصفحةبنسات)4(بسعرالحميدعبدللسلطانرواياتالأوقاتمنوقت

الآخر-شالناس.كلستوىيهبطواأنإلىتدفعهم-زالت-وماالطيعيةالأشخاصهولاءغرائز

هم.مستواهمنفسإلى

نسمة.مليونثلانيننحوسكافاعددإمبراطوريةفينسمةملايينستةييلغالتركىالعنصرإن

العحلفرصةويتيحالعدالةمنبشىءيسمححقيقىدستورممماحكمظلدط،التركىالعنصروهذا

خاصةوالبلغار..اغ."،واليونان"العرب،السكانكثريةفييضيعوأنبدلا،الأخرىللعناصر

وهو.التجاريةوالقابلياتالماليةوالكفاءاتوالتعليمالذكاءفيالأكثريةهذهلطمستوىأدلىوأنه

نإفقط.بالجي!قأممط،القتاليةبصفاتهإلأمتغلبآسيدآعنصرآبركزهعلىيحافظأنيستطعلا

العرفية.الأحكامبوساطةالبرلمانوعلىالعاصمةعلىيسيطرونالأتراك

نكد،صمتالتزامإلىواضطروااليونانيونوأرهب،أدرنه.ممذابحايأرمنأرهبوقد

للعناصرجرىماهذا،بالقوةوجمعياتهمنواديهمبغلقالبلغاريةالسياسيةالحياةوسحقت

المسلمينالألبانيينبإخضاعالتركىالجيشويقوم.المحتملتمردهامنالتركيخشىالئاس!يحيةا

المعاملة.نفسبدورهموالعربالأكرادسيعافيوربمالأحد.الخضوعيعرفوالمالذين

كريزتهفإن،التجاريةأوالفكريةبالانجازاتيتألقأنيستطعلاالتركىالعنصرأنوبما

إيصاللطالتركىالعنصرنجحوإذاالعسكركما...ب"نشاطه"تفوقهيظهرأنإلىتقوده

سياسةتبئإلىيندفعأنالمحتملفمنداخليآ،الصامتالخضوعحالةإلىالإمبراطورية

بانتهاجيغامرلاالراهنةاللحظةوفيبلغاريا.وربماواليونانومصرإيرانتجاهنشطةشوفينية

يتطلبحيثكريت.ممسألةعلاقةوذاتوالتعقلالحذريفرضهالاعتباراتالسياسةهذه

قييريدونماعلىالأتراكحصلوإذا.الملائمالحلعلىللحصولأوروبانواياحسنالأمر

نأعلىمصر..اغ.يامماثلةنجاحاتعلىللحصرلشهيتهمذلكيحركوأنبدفلاكريت

بالمبالغيزودونهالذيناليهودمنومعظمهم،الأوروبيينالممولينعلىيتوقفهذاكل

.الاقتصادىلنطورهالراهنةالحالةمعحجمهيتناسبلاجيشعلىللإبقاءالمطلوبة

المستقبلإلىنظرناإذاولكن،كاذبمظهرالتركىالدستورىالنظامالحاضرالوقتيخا

دستورممبحكمظلقيفقطبالقوةتفوقهعلىالمحافظةمنالتركىالعنصرسيتمكنوكيف
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نفسهاالفتاةتركيافإنشىءمنيكنومهما،للحلقابلةغيرتكونتكادفمسألةحقيقى

إيرانفيالوليدةالحرياتلحمايةالواجببحكممسوقةنفسهاوتتخيل،المستيقظةأسياطليعة

فيالمغامرةسياستهاهناومن".المتغطرسةالأنانيةوإنكلترةروسياسياسةالآنقددها"الئ

،إيرانفيالتدخلفيالألمانوبحهود،الفتيةإيرانبحمعياتالسريةوارتباطاتها،الغربيةأذرييجان

اليهودبالثوريينالأتراكعلاقاتوكذلك.القفقاسوبثورة5691،سنةمراكشفيكما

وذلكالضرر،علىقادرةغروجعلهاإضعافهالطتأملاليئروسيا،ف!"الطاششاق"وايأرمن

يغازلونوالأتراك.الداخليةوالانتفاضاتالثوراتتياروتقوية،والاضطراباتالقا،قلبتشجيع

يوجدواأنويحاولون،الطورانيالعنصرإلىمثلهمينتمونالذ-شالهنغاريينإخوافماليهود.ممعونة

جعية"أعضاءالاخادررنالأتراكويقلدالهند.مسلمىويبنأفغانستانفيمعهميتعاطفتيارآ

كإالأغنياءمستوىخفضفىوطريقتهااللادينيةوأساليبهاالفرنسيةالثورةوالترتى"الاتحاد

النغةكونحاقيقةوإلى،ناحيةمناليهوديةالماسونيةتوجيهإلىذلكويعردالفقراء،مستوئ

تط!ورأدىوتد.الأدقالشرقفيانتشارأوسعالمنتشرةالوحيدةالأوروبيةاللغةهىالفرنسية

النهجنفسعلىالتركيةالثورةتطورتوإذاوفرنسا.3إنكلتربينالعداوةإلىالفرنسيةالثورة

العليا.ولأهدافهابريطانيالمصالحعداءحالةفيكذطثنفسهاستجدأفاالظنفأغلب

والعربالسوريينوبخاصة،العثمانيينتقريمآتمامآابعدتقدالآنحتئالاخادلنسياسةإن

تركيا،فيحقيقىدستورممهمانظامتأسيمىفيأملكلوالبلغار،اليونانيونفقدكمافقدوا،الذت

المصاععنللدفاخغمعمركزعنيفتشونوأخذواالشديد،الأتراكبطئىيخشونوأصبحوا

،حضارةوأكدى،ثقافةمنهمأرفعأنفسهمويعذونويحتقرونهمالأتراكيكرهرنوهم،العربية

الشاملبلادواليهودممطالصهيونيالغزويخشونكذلكوهملتتريكهم،حركةكلويقاومون

وعدم،المحليةاللهجاتفيواختلافوصحارممط،برادبينهمتفصلالعربأنعلى.والعراق

روجهونوغيرهمالنوابمنمنهموكثيرونعنصرهم،فىمتأصلوالتماسكللالتحامقابلية

يومفيتلمأنيأملونالتيالوحيدةالعربيةالدولةلأنهامصر،فيالخديويةالدولةإلىسرآأنظارهم

العئمانية.للدولةالخاضعينالعربثهلالإنكليز-رعاية-مختالأياممن

الآخرفىعندمازالتولكنهامحددأ،شكلآمنهمالكثيركعندالفكرةهن!اتخذتوقد

المصرفيالوطنيينعلىعطفأممطيحملونلا!يعأالعربحولاءولكنكامضة.شبهأوكامضة
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المحفليحاولأنبعضهمويقترحالسياصى.العملفيأصالييهمعلىروافقونولا،المتطرفين

يضرالمصريةالمحافلحناحهتحتيجمعأنالبريطانيةالماسونيةبهتعترفالذىمصرلطالأعظم

خطأعلىبوضوحيدلوهو،سخيفالحالبطبيعةالرأىوهذا.السياسيينللماسونيينالشرعية

أنهوالمفروض،سياسيةغرالحالبطيعةهيالئالبريطانيةللحاسونيةالحقيقيةللمبادئتصورهم

العظمىالمحافلبتعليماتيتقيدواأنبريطانياهمتعترفالذفىالمصريينالماسونيينعلىيترجب

الذفى"،الشرعيينغير"الاخوةمععلاقةكلقطعتقتضىوالئوأسكنلندابريطانيافي

السياسية.ومؤامراتهملخططهمغطاءمجردالماصونيةيستخدمون

منعليهاحصلناقدالمحليةبالماسونيةالمتعلقةأعلاهالمذكورةوالتصوراتالحقائقجميعإن

سياسيةمنظمةكل-ضأنالمحليةالماسونةهذهولكن،تامةصريةبصررةمحليينماسونيين

تشعرعندماوالكتمانوالسريةالتخفىمنالمزيدإلىوتلجأ،مراوغة-النوعهذامنسرية

.والانكشافللافتضاحمعرضةأصبحتأسرارهابأن

يتعلقفيهاوردمامعظمأنوبما.المحافظةكلالرسالةهذهسريةعلىتحافظأنأرجوولهذا

أيضآالمفيدمنولعله.كورستإلىسريةبصورةمنهانسخةسترسلبأنكفا!رضخاصة.ممصر

المسلمينوجهاءيفهمعندمالأنهأيضآ.الهندحكومةوإلىبلإءان،إلىمنهابنسخةتبعثأن

والاتحادية،اليهوديةالسياسيةبالماسونيةعطمآتأثيرآمتأثرةالفتاةتركياحركةبأنالهندفي

الاسلاميةللجامعةدعايةمنالشوفينيونالاتحادرونبهيقومأنيحتملماعلىردآهذافسيكون

يدركالألمافيالسفيرزميلىبأنالاعتقادعلىيحملئماالأدلةمنءولدئبريطانيا.ضدموجهة

قدوأنهوالترقى،الاتحادلجمعية"والفرنسيةالايطاليةاىاواللاتينيةاليهوديةالماسونيةتوجيهمدى

الاتحاديين.سياسةمنالناحيةلاهذهعلىسريةبصررةحكومتهأطلع

المخلصالصديق

لاوثرجيرارد

ملاحظة

العثمافيالشرقب"محفلالاعترافرفضايأعظمالأسكنلنديالمحفلأنأعلاهورد

هذ3علىللتغلبتبذلالجهودبأنعلتولكنئشزعية،كيرماسونيتهأنوأعلن"الأعظم

العثمالطبالمحفلبالاعترافالأعظمالبريطافيالمحفلب!قناخوذلكمباضرة،غربطريقةالصعوبة
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نأفيهالمركوبمنفسيكونالمصريةالماسونيةفيالغربيةللتطوراتوبالنظرحديئآ.المشكل

الاعترافيخرفضالأعظمالأسكتلندكماالمحفلأخيهنهجعلىايأعظمالبريطافيالمحفليسر

.)1(السياسيةبالصبغةجدآمصطبغة.ممؤسسة

مابعضعلى"عربيةفاق31مجلةعلقتوقد.المهمةالسياسيةالوثيقةهذهتنتهىهناإلى

مختلفبينالصراعأشكالمنشكلآتمثلالرسالةهذهأنالملاحظامن1:يأقي.ممافيهاجاء

وبثالشعوبواستغلالالتسلطإلىترمىالأجنحةهذهوجميع،العالميةالماسونيةأجنحة

المسحوقة.الشعوبلدىوالمثلالقيموإضعافلمالعافيالامبرياليالنفوذ

الأسكتلندفيالمحفلنظروجهةمنالوثيقةفيالمطروحةالقضايايحاكمهناالبريطافيفالسفير

شعوبعانتكماالمذكورالمحفلمنالأمرتالبريطافيالنفوذتحتالرازحةالشعوبلاتتوقد

المحفلعلىيسيطرونواليهود.الأعظمالعثحافيالشرقمحفلعنتمنالعثمانيةالدولة

بسواء..".سواءايأعظمالعثمافيالشرقمحفلعلىسيطرواكماالأسكملندي

ن!بىظايخترلغزقئ!أ

.تربابه!ضارت!ي!كىت

ا.!ك!ءطخبمح!!:بر

.:،.-،،لأ
ا!ى!ا+د

ابم+ا/".أص-

فيلأ!اث!ئئ!ل!3لماأإ،؟اجى

.:!بم

بم؟..إيحطزآاط

ضرول.مق--."؟لى5
11،+."..*."ا!.

!1لأ\3؟.،،ل!،قي!

.11،حملإ،*،.-.آأ:)!ا

لانمرصصش

الماصنجة:ضحاراترنحملالاتحادببنع!دأولاثلفيصلرتنركةننردنطعة

عدالةماوا.-حرلآ

حسير.نوفيقمحمدالدكورالونيقة3هذترحمةقامفدر.9791ايار9العددالثالنة،الة"عرقي"أفاقمح!ة)1(
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عايقأيياشاحوقبادشاهمبعبارةمعونآ-والترقيالاتحادجمعيةشعارالرسمهذايظهر

الماسونية.شعارنفسوهو-السلحلانمولانا

أحدإلىالأسكنلندكماالطقسذويمنالعشيرةعمدةأعطتهاماسونيةشهادةصورة

الماسونيةشعاراتالشهادةهذهنيويلاحظا.809سنة)مارس(أذار11فيالسوريين

والترقى".الاتحاد"جمعيةشعاراتنفسهاوهى

(؟،إ-انجأ؟3أآة،1اأ"!!!!

!بماا!!!آبختجفيأ3ة!أأ"%إ؟ا؟ايرأ!+ب!أأا

-،++فىة؟؟ا(416
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؟11إة.-،ء-3،!؟...-إتإ"أأإ*!!!أ!ا!بما ا:إأ"-!!فإ.*إ.%إ؟جم!لإط!أأ!أأأفى

ا!س*1بخف.22الاا-لاأ!؟اب.3!ي!ا

ع11ي!*7؟.ة..ا4،اإ؟-%"اات*!!أ-أ
؟،،.فيإ-!

إأ"/إاثل!،أأ؟

أإثب%أإ-..سإ.إأب.ث!؟-ظاأ!ضغ(؟

آ:1111:ثآ؟!"!أ%كم%ت*1ا!اا%تااإ."

اةءة"..ة.-:لة.،،ا.0.ا5ت(ألما؟أإ؟أإ)أ1اافىجم!كا!ي!

ا5-ا؟ةا!-.انرإ-
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أا!2511بآ
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.---اص...--.اج!!

يى!أا*أأأةألا%أأةأ؟أأإأبوأدأ!!حعإ

!ء-!8.ث؟.أ3

إ!؟8(؟413-ا؟))؟أ11".-..لمانر

أ!اذ!أ؟أ((38.*أ..تأ4زبر.تة.+ش!يفي!ءلم.:
.----..-.ه
!!ختتهضح!!الحتة+6+4.*-11

)2(رنمالوثص
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لاشعارهاس!*(س!ولص!أح3!س!عء)!33الصهيونيةالصحيفةإلىوالنرقىالاتحادجمعيةرسالة

10)1(809عامالثافيالحميدعبدالسلطانكلىبالثورة

+!ع3هولولس!53ولهول3أص!ولع.

ح،،3!ذول!وله34،أولطها+س!عس!3لوله3!4!اا!+!كاأ.محأس!)"ولس!ة+عس!3ح*ول+(،3!!اولعكه3،

عءثا6ح).عأح.3!س!!ء)!حمح!مح!.محأ!م3أع)3اول!لعأع!،ولءة3ءهع،هولم!!4ول30

عحمم!!ول04س!أرو5ول3،ول5ول3ولءكله"5كمأا3ول*س!5ولولة"لحثلاه"ا!.

ك!ولص!س!3

ثحولسط!4ولس!س!"أولهولهكا!ح!س!4اأولولوله،ع53عكل!ه3

ك!س!ولس!لم!41،حأص!ل!ول53

لترجةا

المحترمسيدى

بهذ!احتفل..اغ."صرببلغار،"أتراك،باكملهالشعب.للحريةايأولاليومهواليوماهذا

القسططية.إلىسنزحفلمطالبنايأبهلاالسلطانكانإذاالعيد.

أنور

والترقىللاتحادالعثمانيةاللجنةعضو

-الحربأركان-جنرال

وهى.الثانيالحميدعبدالسلطافيلخلعكوىخادمدطمؤتمرعقدإلىالداعيةالبرتيةنص

والدونمة.اليهوديةالشخصياتإلىموجهة

لترجمةا

علمناالذ-كأأفندىصووقرهورحمىوجاويدحاهدحسينالبكواتإبلاغالرجاء

قطار.أولفيكوىخادمإلىالقدومبضرورة،الآخرينوالنوابلديكموجودهم

5/4/1325

ءول.ءل!4لا4لاهولحمهلم!لاثهلاا"ول،لة،.+،3(علأله0913)8:س!لقلأ(1)
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حربأركانألاكطأميرالقائمقامالقائمقام

عزتحسنالدفىصلاحجال

الصهيونيةالحركةمنالعثحانيةالدولة"موقفكتابمنمأخوذةالوثائق:ملاحظة

.حلاقعلىحسانللأستاذا"9ا-79890

فيسواءالجمعيةلنشاطمختصرشرحإلىنعودضروريآرأيناهالذىالاستطرادهذاوبعد

وحواليها."سلانيك"فيولاسيحاالداخلفىأوالخارج

وإصدارالصحفىالنشاطعلىارتكزلأنهمرئرغرالنشاطهذابقيفقدللخارجبالنسبة

والتحاقهمالعثمانيةالدولةمنالأشخاصبعضهروبأوالمزتمراتبعضوعقدالبلاكات

بإمكانهمكانلماعليهمالأمراقتصرولومؤثرآ،عاملآالنشاطهذامثليكنولم،بالمعارضة

بعضإلىالحركةانتقلتعندمااختلفا!أمرولكنالعشانية،الدونةفىيذكرضىءتغير

ذكرنا.كماالجيشوحدات

إلىنشيرأننفضلأنناإلأ،الخارجفيالجمعيةنشاطتفاصيلفيالدخولنريدلاانناومع

جميعحضرهالذىالأحرار"العثمانيين"مؤتمرباسم2091سنةباريسفطانعقدالذكماالموتمر

الانفصالتريدكانتالئالحركاتكلوممثلوالعشانيةالدولةفيالمعارضةفصائل

أحمد-باستثناءوالترقىالاتحادجمعيةطالبتايزتمرهذاوفيالعثصانية،الدولةعنوالاستقلال

1878سنةتركياومؤتمر1856سنةباريسمؤتمرحضرتالتيالكبرىالدولرضا-

.)1(الأخرىالاصلاحاتوتحقيقالدستورإعلانصالحودطالسلطاناستبدادضدبالتدخل

دومآوالمتهيئة،العثمانيةالدولةأملاكفيالطامعةالآوروبيةبالدولالاستعانةأنشكلا

لاصلاحوالسعىالوطنيةلنفسهاتذعىحركةأيةتشرفتكنلمشىءعليهاللانقضاض

الحركة.هذهماهيةلفهموحدهاتكفىوهى.العثمانيةالدولةأحوال

سلانيكلطالثالثالجيشلطالضباطحركةفيوالمتمثلالحركةمنالمهمالجزءأما

نتيجةالسريعبالانتشارأخذتالحركةأنفىفيتلخص6091حواليبدأتوالئوحواليها

المسلحةالعصاباتأساليبواتباعالعنفباستعمالوبدأتذكرها،سبقالئلنعوامل

الخطف،عملياتبدأتثم.رصاصةازيزأوتنبلةانفجارهناكخطوةكلففى؟البلقانية

الأحنى.ايدحللرففهمدلطلبةحدهعىلال!رتغكلضرالمالأر!تنملىاد:العرب)1(
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الجبالإلىالضباطوالتجاء،العاليةالرتبذوىوالضباطالحكوميينالمسوولينخطف

ضابطوهوباشا--ثهسىالفريقالسلطانأرسلوعندما،الحكومةضدالعصيانوإعلان

امثالالعصاةالضباطعلىوالقبضالحركةلاحماد+أك!!ةول(مناصترإلى-بحزمهمعروف

النهاروضحفيباشاكسىاغتالواإذ،)1(جريئةفدائيةبعمليةالجمعيةقاتونيازممطأنور

.ام718/809-سمالبريددائرةمننازلآعربتهبركوبيهموهو

تغلغلمدىعلىيدلكانإذيلدز،قصرعلىالصاعقةوقعباشاكسىاغتياللنبأكان

اتحاد!مامنيلدزقصرعلىينهالالبرقياتمنسيلبدأئم.هناكالجيشفيالاتحاديين

للسلطانالتعظيمبلهجةمكتوبةكانتوإنالبرقياتوهذهالدستور،بإعلانئطالبسلانيلث

كذلك.واضحأقديدأطياقافيتحملكانتأفاإلأوالثناءالمديحوبكلمات

لاعلانالأوروبيةالدولودصاتيرالقوانينيدرسسنواتمنذكانفقدللسلطانبالنسبة

محمابهفيباشا)2(تحسينيذكرهماوهذاالعئمانية،للدولةالمعقدةوالظروفيتفقدسترر

إعاددمسألةيخابالتفكرالحميدعبد"وبدأ:يقولإذ31142()ورء!ل!طةوليلدز""ذكريات

"وليالمايبنمترجمفقام؟الأوروبيةالبلداندساتيرمنالكثروترجمةبحلببدأإنهحئالدستور

الخاصةأوامردأصدرالحميدعبدفإنصحيحآحمعتهماكانوإذا،الألمانيالدستوربترجةبك"

".الأوروبيةالدساتيرتدقيقبعددسئورمسودةلتهيئةالأشخاصلبعض

منكانوابككمالوإحماعيلومرادسامىالدينكسالسادةفإنحمعتما"وحسب

منالموضوعهذاحولمطولةبرقيةبككمالإحماعيلأرسلوقدالأشخاصهؤلاءبين

عليها".)3(الجوابوتلقىباريس

الصدرالسلطانأستدعىالشكلهذاايأوضاعوتردىالسريعةالثطورات3هذبعد

علىذلكبعدوالإجابةاجتماععقدمنهمطالبآالعسكريينومستشاريهوالوزراءالأعظم

لا؟أمالآنالدستورإعلانالصوابأينوهو:محددسوال

تباعأترسلالروملىمنتردالئالبرقياتوكانتالوزراءترددوطالالاجتماعاتطالت

يعارضباشاسعيدالأعظمالصدركانعليها.السلطانإطلاعبعدالمجتمعينالوزراءإلى

كاضا.ثهسىالغريق،عالفيكاحل!الأوقالملاشمتام)1(

الدوك.رنب!وعرضميهص2مدالآريفالماأى"بلدز"نمرلكظبرنيأكالىداشا:تحبن)2(

)3(كالممم!،+!ك!كايم.3.لأاك!!ا!كث!ل!434.5.3
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هدتهتدكانالذىالسلطانأما.كذلكالئانيةالفرقةقائدراىذلكوكانالدستورإعلان

واردغيرالدماءوسفكالبطشعلىيعتمدحلأىاختياركانوالذىوالسنونالآحداث

نفسىسأدعباشاةتحسينكئابهلرئيسقائلآللعاصفةينحئأنأخيرآتررفقد،إليهبالنسبة

للتيار.)1(

كانالقداله:تائلآباشا)2(عزتالسلطاناستدعىمجتمعينيزالونلاالوزراءكانبينما

خمدفقدمعينةظروفوبسبب،ومعلنهمؤسسهفأناعهدىفيمرةلأولالدستورإعلان

البلاغبكتابةيقومواأنوأبلغهمبذلكوأخبرهمالوزراءمجلىإلىفاذهبالدستور،هذا

الدستور".لاعلانحمىالر

.الأخرىالمدنفيثمأولآإسطنبولفيالخبروشاع،اخرىمرةالدستورإعلانتموهكذا

القومياتمخنلفبينالميادينفيعناقخطب......اجتماعات...الشعبتعمالفرحة

.والأديان

المعرفة.تماميعرفهالشعبيكنلملشىءبراتةمظاهر

الدستور؟إعلانبعدحدثالذىما

أولأالستاروراءمنوتنهىتأمرقوةأصبحتوالترقىالاتحادجمعيةأنأولها..كثيرةأمور

حولهاوتجغ،بسرعةالبلادأنحاءجميعفيتنتشرالجمعيةفروعوأخذتعيح!ا.بشكلثم

بغيتهإلىالوصولأرادفضنجديد...عهدوبدأانطوىقدعهد...والوصوليونالانتهازيون

العهد.هذاولرجالالعهدلهذاالتصفيقمنبدفلا

الدستوراعلانعندلندنيخاإجازةدطلوثروا"صيركيراردهونذاك7البريطافيالسفيركان

.إسطنبولإلىبسرعةالرجوعالبريطالماالسفيرتررلذا(.الثانيةالمشروطيةعهدبدءعند)أممط

فيالقطارمحطةفيلاستقبالهتهيأوالذاوالترقىالاتحادأنصاربهوعلمالخبروانتشر

يعدونكانوالأنهمبرجوعهفرحتهموإبداءبقدومهللاحتفاءإسطنبولفي"سركجى"

واللرممقراطية.الحريةحاميةإنكلترة

بحلوالترقىالاتحادشبابفقامأم81713109فيإسطنبولإلىالبريطافيالسفيروصل

القمر.موظفىكبارمىتكاضا:عزت)2(

)1(كالممم!،+كاثهـكايم.لأ.!13!حاءكل!لة.كه09!
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حئالمحطةمنوقادوهاالخيولعنعوضأبأنفسهمالعربةوجرواالسفيرعربةخيولأربطة

.)1(البريطانيةالسفارةبناية

بأنهم:يصفهمفقالالاتحاديينهرلاءحماقةومنغفلةمنالبريطافيالسفرتعجبوقد

تجحعهم".)3(رابطةلاحسنةنياتذو!أكرارشبابعنوعبارةالتجربة"عدرممو

أنصارمنوفريقإنكلترةأنصارمنفر-ش:فريقينإلىبينهمفيمامنقسمينالاتحادهـنكان

الدولةضدلانكلترةالمعاديةالسياسةولكن.البدايةفيايأكثريةهمالأوكالفريقكانألمانيا.

العالميةالحربفيألمانياجانبالتزمالذىالثالماالفريقكفةفرجحت،أضعفهمالعثمانية

وهدموها.العثمانيةالدولةمزقواوهكذامعهاالحربدخلثمالأولى

منعددطردإذالسلطالماالقصرفيتغييرأولجرىالدستورإعلانمنقصيرةمدةبعد

علىوعئنمنصبهمنباشاتحسينالقصركنابرئيسأعفىكحا،والمرافقينوالمعاونينالخدم

مكانه.بك)كله(جواد

عينكما،مكانهباشاكماملوعئنباشاسعيدالأعظمالصدراستقالفقدالحكومةفيأما

للحربية.وزيرآباشارجب

أعلنتفقد،السياسيةبالنكساتالاتحاديونحويةمافسرعانالخارجيةللسياسةوبالنسبة

كماأماهـ-3269/01/809رمضانمن9فيإليهاوالهرسكالبوسنةضمالنمسا

واتخذ"،الملكية"بلغارياوتكوينهاواستقلاالاالعثمانيةالدولةعنانفصالهابلغارياإمارةأعلنت

هـ-1326رمضان01فياىالثالممااليومودط+(.البلغاريينإمبراطورلقب:فرديناند

التحاقهاالمحتازة-الآيالاتمنكانت-اليكريتجزيرةأعلنتأم01/081109

منجماعةووصولعبد.الحميدالداهيةالسلطاننجمأفولاستغلتالدولفهذه،باليونان

.استغلالأفضلالحكمإلىسياسيةحنكةأوخبرةأيةيملكونلاالذ-شالشبابالضباط

أتتماوالترقىالاتحادجمعيةإنلهقيلالذيالشعبصدمتالسياسيةالانتكاساتهذه

الاتحاديينرصيدوبدأ.التمزقمنالعثمانيةالإمبراطوريةصيانةأجلمنإلآالحكمإلى

وأرسلواواليونانوبلغارياالنحساتصرفاستنكرواالأتحاديينأنومع،الشعبلدىبالهبوط

(1)ك!+ه"لمه،+ه+له!.3!كلصا.369ؤ،+،كطد!3"كالألمولممعل/،4أكاطع!لاد..291

)2(ول4ء!هولول.3:ولس!،ثه+ع8"ح34أ+*ولاحها!ا.للا.ك!ء؟3ه6691..36و05

حميعأ.البلنارررإصراطوردلطناركا**إصراطورنفسه!لنلمأنهلهلاحظ)3(
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أنهمإلأالاحثجاجيةالتظاهراتونظمرا،الحماسيةالخطبوألقواالاحتجاجيةالمذكرات

الواتع.)1(بايأمرأخرأللاعترافاضطروا

المبعوثانمجلس

وبنسبة،مرحلتينعلىيكونالانتخابأنعلىالدستورمنوالسبعونالثانيةالمادةنصت

الاتحادرجالإنإذحر،بشكلالانتخابعمليةتجرلموالذكور.منألفأحمسينلكلنائب

وعنالدرممقراطيةوكنالحريةعنعديدةسنواتطوالبالدفاعتظاهروا-الذفىوالترقى

وسئق!مأللدعايةشعاراتسوىتكنلمالسابقةدعاواهمجميعأنعلىبرهنوا-النيابيةالحياة

صناديقبحانبرجالهمووزعوا،والخوفالارهابمنجوآأشاعواإذ،السلطةإكللوصوك

.المبعوثانمجلمىفيالساحقةالآغلبيةوشكلواقوائمهمفازتانالنتيجةفكانت،الاقتراع

فبوساطةالانتخاباتهذهفيتدخلآالأكثرالدولةاليونانكانتالأجنبيةالدولبينمن

وبدأتتركيا،فيالموجود-شالرومتوجهكانتالروموبطرياركيةإسطبولفيسفارقا

المبالغةووصلتنسمةملايينستةييلغونأنهماذعتحئعددهمفيتبالغاليونانيةالصحف

.)2(التركيةاللغةجانبإلىالعئمانيةالدولةفيرحميةلغةاليونانيةاللغةبحعلالمطالبةحد؟لى

كمانائبأ27هكانالعددأنيذكرفمصدر،النوابعددحولالتاريخيةالمصادرتختلف

نائبأ21ا،اايونانيآ1روميآنائبآ23ألبانيآ،نائبآ2هعربيآ،نائبآ6.تركيآ،نائبآ421:يأتي

رومافي.ونائبصربنواب3بلغار،نواب4يهود،نوابهأرمنيآ،

701:يأتيكماوهونائبآ228كانالمجلسفيالنوابعددأنأخرمصدريذكربينعا

مننواب01ا،اايونانيأ1روميأنائبأ27ألبانيآ،نائبأ11عربيآ،نائبآ4ه،أتراكنواب

،كردياننائبان،رومانينائبصر!،نواب4بلغار،نواب5يهود،نواب3،الأرمن

.)3(درزيونائبمارونينائب

وألقىام809اهـ-326/17/12القعدةذ!من23فيالمبعرثانمجلسالسلطانافتتح

المبعوثانمجلسلتعطلاضطررلكنهمرة،لأولالدستورأعلنالذىهوأنهفيهذكرخطابآ

بعدأخرىمرةيعيدهالآنوهوبعد،لذلكمهيئآيكنلمالشعبيلأنذلك،استوجبتلظروف

("كاحعلأ"لم،ءكاكلد+،لم!3ض"4حم3*هءالىءا،0101ول.!نعه،!ءك!.4ول763-63.

،2("كايملأ"لمالم*كاهي"لهه343ا".عمرءلمءك!3ادا،01+.ء*،له!!،كل.68/4

(؟)كاتلم"لم/50ا+4+لما!5+"2كا3يى5لمره)ي0101ي!.!ف!ل!؟*ء!.963/4.
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وإن،مهماتهالمجلمىيحققأنيتحئف!نهلذاسنة،ثا،ثينظرففيالشعبوعىوتطورتقدمأن

.المهماتهذهتحقيقعلىالمجلسهذاقدرةدطشكهعنتشفخطتهلهجةكانت

قفلالذىبكرضاأحمدبعهدةكانتالمبعوثانمجلسرئاسةإننقولأنننسىولا

الثانية.المشروطيةإعلاننبأحماعهحالإسطنبولإلىراجعآ

كاملالأكظمالصدرحكرمةمنثقتهالمجلسسحبالمجلسافتتاحمنتقريمآشهرفىبعد

وقد،السياسةفيبالتدخلللجيشحماحهوعدموالترقىالاتحادجمعيةمعلاصطدامهباشا

باشا.حلمىحسينالأعظمالصدرحكومةأعقبته

)1(مارت31حادثة

وآلجذلتبرىء،منهاوهوالححيدعبدالسلطانلإثارقااتهموتمردعصيانحركةهى

سريعةنظرةنلقىالحركةهذهإلىأدتالئالعواملنشرحأنوقبلالعرش!،عنلعزلهذريعة

أحداثها:على

قامعندماا)2(قشلةا"طاشىثكنةفينيسان/13مارس31ليلةمنتصفقربالحركةبدأت

أحمد""سلطانساحةإلىتدفقواثمالغرففيضباطهمبحبسا)3(طابورىا71وجىجنود

عندورعبآفزعآولدمماالهواءفيالرصاصلإطالاقالتالياليومصباححلولعندوبدؤوا

يهتفرن:أخذواثم،الأهالي

الشريعةانريداالشريعةنريد-

هم،الالتحاقيطلبونالأخرىالجيشمعسكراتإلىرسلأالمتمردونالجنودأرسلثم

والصوفيةالدينيةالمدارسطلبةبعضهمالتحقكحاالآخرتالجنودبعضهمالتحقوفعاذ

والترقى.الاتحادلجمعيةالمعارضينمنالمدنيينوبعض

وأنهبخيرالشريعةبأنيخبرهمالنبأحماعهحالللحتمردينكئابهرئيسأرسلالسلطانأنومع

الصدرتغييرمنهاأخرىمطالبلهمأصبحتالمتمرد-فىانإلآبسوءيمسهاأنأحديستطيعالأ

باشا،نحتارمحمودالأولىالفرقةوقاثدنجاشا،رضاعلىالحرييةووز-رباشا،حلمىحسينالأعظم

.م9091اهـ-13/4!لم327ايأودريع22وححاد!1325،لنةالرومىتفريمحصهذا11(

"هييرر+.فدقحلىوهيإصولرالهدصةحامعةكاكاتك!حدقالآدتحملالايةمده)2(

المثروطة.علىحراطلهكرلرالكي!ليكمنالاغاديدفلمنوحبزةملىةفلأر!الذىالطايور:هو)3(
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إلىا)1(لايلىا3ا!اضباطوإعادةالبلدمنالاتحاديينونفىرضا،أحمدالمبعوثانمجلسورئيس

.%سويقصدونلايأنهمالتمردهذافيالمشتركينجميععنوالعفو،الخدمة

وعنبكرضاأحمدالمبعوثانمجلسرئيمىكنيفتشونالجنودكانالأثناءهذهفي

فقدعليهمايعثروالمأنهمغير،للإسلامعداوتهمالشيوعيالجينجاهدحسينالصحفى

بك،رضاأحمدأنهالمتمردونظنإذباشاناظمالعدلوزيرقتلولكنالأنظار،عناختفيا

المتمردونالجنودحسبهإذأيضآ،خطأضحيةأرسلالتمحمدالأميراللاذقيةنائبذهبكحا

خريجىمنالضباطمنمعلومكيرعددقتلكماجاهد،حسينللإسلامالمعاد!ماالصحفى

منمتخرجضابطأنتهل:ويسألونهالضابطيستوتفونالمتمردونكانإذاطربية،الكلية

قتل.الحربيةالكليةخريجأنهالجرابكانفإنا؟"ألايلىاخدمةضابطأمالمدارس

الحربيةوزيرتبديلتمكمامكانهباشاترفية!وعينالأعظمالصدربدلالسلطانأنومع

حركةأنإلآالتمردحركةإفاءفيطمعآالمتمردترغبةعندنزولآالأوكالافرقةوقائد

تنته.نمالتمرد

تتهم"يلدز"قصرعلىبالبرقياتافالتأنوالترقىالاتحادمركزوهى"سلانيك"تلبثأ

الاتحادجمعيةوعلىالثانيةالمشروطيةعلىيقضىلكىالتمردلهذاالمدبرهربأنهالسلطان

المشروطية.هذهحاميةوالترقى

القوةهذهعلىأطلقوقدالتمردهذاعلىللقضاءسلانيكمنقوةإرسال!رروأخيرآ

بلنظاميآ،جيشأالقوةهذهتكنولمباشا.شوكتمحمودقيادةتحت"الحركة"جيثى!اسم

بلغاريينمنالجنسياتنحتلفمنمتطوعينمنالأتراكالجنودإلىبالإضافةتتألفكانت

أعضاءسوىيكونوالمالمتطوعينهؤلاءأنواطقيقة،سلانيكمدينةيهودومنوألبانيين

.)3(عديدةسنواتطوالالعثمانيةالدولةحاربتاركتناالمقدونيةالعصابات

22يومإسطنبرلضواحىإلىووصلتنيسان15يومسلانيكمنالقوةهذهخرجت

.نيسان

المدارء!:حريحيأيا!ميهلي!!علهمويطلئ،الحريةالكيةحريحيمنلضماطنوعير:علىاعحئمانيةالدولةفيالفطكار11(

؟حراحالاتحادبررلدأوفدلايلى".31الضالطرتةحقالحديرتةصالممارتطول!عكريةالرتصلطتدرحواالذيرطوالف

إي!رد.هذاأجا!(حدو!د،الفاطهولاءعددلكرةالج!لىتلمرأولدمماالتقاعدعلىوإحالنهمالج!منهولاء

)2("كاينململم!ه*كاكللمالم)"+4ح،ايا،هلمه*01101،3!.4+ء+؟ن!له4ول.؟7
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الاتحادجمعيةجاءتالتمرد:)1(هذاوراءالكامنةالعوامللنتفحصهنالنقفوالآن

العناصرجميعلتوحدأتتقدفهىبراتة،ووعودشعاراتتحتالسلطةمركزإلىوالترقى

كانت-كماالسياسةفهذه،والمساواةوالتآخىاطريةمنجوفيبينهالتؤلفوالقوميات

تستنزفكانتالئالقوميةوالانتفاضاتالداخليةللمشاكلحدآتضعسوف-تدعى

فيسيؤدكمامماالدولةشؤونفيالأوروييةالدولتدخلستنهىأنهاكما،العثمانيةالدولةطاقة

العثمانية.الدولاجزاءتماسكإلىالنتيجة

المعارضةموقعفيوهموالترقىالاتحادجمعيةوعود-بعض-أووعودهىهذهكانت

هذاقياموصتالمشروطيةإكلانمنانقضتالتيالمدةولكنالحميد،عبدالسلطانلحكم

السياسةورسمالسلطةمركزفيالاتحاديونكانوالئرومأ21وأشهر8البالغةالتمرد

أصبحالعملىالواقعإنإذ،الشعبأمللخيبةكافيةكانتالمدةهذه.والخارجيةالداخلية

العثسانيةالدولةخسرتحكمهمأوائلففى؟أعلاهللوعودتمامأمناقضأشيثآأخر...شيئأ

أما.العئمانيةالدولةعنانفصالهاأيضأبلغارياأعلنتكما،كريتوجزيرةوالهرسكالبوسنة

دالأرمنعلنيأ،نشاطهاوأصبحالمختلفةوالقومياتالعناصرفعاليةزادتفقدالداخلفي

ينظمونالروموأصبحفارآ،جهارآالأرمنشبابعلىويوزعونهالسلاحيشترونأخذوا

الصاخبة.المظاهرات

فقد،الحريةمنظلوفي،طبيعىبشكلتجرىأنالمفروضمنكانالئالانتخاباتأما

المجلس.فيالأغلبيةررمنوالكىوزيفوهاسيرهافيالاتحاد-سنتدخل

ماهرإحماعيلفاغتالتأعداءها،تغتالالجمعيةبدأتبالنقدترتفعالأصواتبدأتوعندما

جسررأسعلى"سربسئ"جرلدةتحريررئيسوهوباشافهمىحسناغتالتكماباشا

والناسالطلبةمنألافآإنحتئ،جريدتهفيشديدآانتقادأالجمعيةبانتقادلقيامه"غلطه"

".العدالة"نريد:يهتفونوهمللإغتيالالتالياليومفيمظاهرةفيساروا

الدولةفىاليهودنفوذوازدياد،بالماسونيةعلاقتهمالاتحاديينمنالناسنفورمنزادومما

بلالدينكنبالبعدالاتحاديينزعماءمنكنيراشتهارأنكماملحوظآ،ازديادآالعئمانية

الآنبة:اضبهةالمصادرفراءةالموفرعهدال!النر-يرغصسنيتطغ)1(

لم،+كاثل،(؟هاء!-مح!3كه4!لأولؤكلحملا"أ،ول!لالأ،+م!4ول.ل!.مش"اهـممثا"لع!اط!لى،+كاثا،ايكا!كا!ا01.ول،4+ح*؟أ،*!لى،كاثلأ(3

+لم،رل!لمء83*أ.،لاثمهـللى
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الاتحاديينالضباطنرىإنناحئلهم،الناسكراهيةمنزاداوإلحادهمللإسلامبعضهمعداوة

بالعلماءالاتصالأبدآلكميجوزالا1لجنردهم:يقولونالتمردحدوثمنفقطأيامثلاثةقبل

نإبشىء..نعترففلاالئ!عداآخر..شيءالد-فىومسائلشىءالجندية..الدينورجال

والترقى".)1(الاتحادجعيةبيدوالشعبالسلطان

هولاءعددولكونذكرنا،وأنسبقكمالايلى"اهـ71ضباطإخراجهوأخرسبب

الجيش.فيواسعأتذمرآأحدثفإنهكبيرآالضباط

منيعفونكانواالدينيةالمدارسطلابأنوهو،الجيشدطللخدمةبالنسبةأخروشىء

العسكرية.بالخدمةالطلابهولاءبإلزامللصجلساقتراحآالامخاديونفقدم،العسكريةالخدمة

بأنهالمعارضةقبلمنذلكوفسئر،الدينيةالمدارسطلاببينواسعآتذمرآأيضآهذاوئدوقد

الشريعة.لدراسةالطلابتفرغلعرقلةوخطوةالدينضدعمل

الحميدعبدالسلطانأرسلفعندما،الجيشفيالتمردظهورإلىأدتالعواملهذهكل

المتمرد-كأالجنودأننرىثكناقمإلىوالعودةالتمردبإفاءينصحهمالمتمردينإلىكئابهرئيس

إثمإنهوديننا...أعراضنايشتمونبأنهمالحميد(عبدالسلطان)يقصدونللوالداقلصاحوا:

علينا".)2(فليشفقكبير...

الاتحادجمعيةولكن،الحركةهذهظهورإلىأدتالى-العواملأهم-أوالعواملهىهذه

لكىالحميدعبدالسلطانتدبيرمنإلأتكنلم"الرجعية"الحركةهذهبأنادكت"والترقى

.أخرىمرةالاستبدادحكمإلىويعودالمشروطيةليزيلالجيشبوساطةالجحعيةعلىيقضى

الادعاء؟هذافيالصحةمدىما

منالحركةهذهكانتفلوالادعاءلهذاإطلاقآصحةلابأنهئقةبكلنقولأننستطع

هذداستغلالفعلآالسلطانولاستطاعيقودونها،ضباطآرأسهاعلىلرأيناالسلطانتدبير

يستطيعوكانالتمردأيامطوالزعماؤهماختبأالذينالاتحاديينعلىوالقضاءالحركة

علمآوقيادقا،الحركةهذهبالالتحاقلهمواليآيزاللاكانالذكطالآولالجيشإلىالإيعاز

.والعدةالعددناحيةمن"الحركة"جيشعلىمتفوقآكانالجيشهذابأن

(1)كاحطلم"لماء؟+5+لماكا!13"اع!3ء+5.لىها/د01،1ي!.!نحه؟ولء+273-173/4،4.

)2(كرامم!"+كاه!كايملا.ع.امم!3-؟عحا!لة.3و.20
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هذدالتصردحركةأنيرونالمؤرخينمنبهيستهانلاعددآبأننقولأنهناننسىولا

الحميد،عبدالسلطانلعزلحجةتتخذهالكىوالترقىالامخادجمعيةتدبيرمنإلآتكنلم

منالجمعيةأرسلتهاالتيالجيشطوابيرنفسفيبدأتالحركةأنإنذلكفييستندونوهم

مصادفة!9.تلككانتفهل"المشروطية"حاميةاسمعليهايطلقونكانراوالجآسلانيك

جاذالاسلاماشيخحومامذكراتهوكتبالحركةتلكعاصرتاديئالشخصياتأهممن

كونمنشكوكه"السياسية"الذكرياتكتابهمن16صفحةفييذكرالذممطأفندىالدين

.)1(والترقئالاتحادتدبيرمنالتمردهذا

مارت31أحداثبعدالمثوقيرصورة

:الحوادثلنتابعنعوديأضروررأيناهالذىالإيضاحهذابعد

11)%ء"//95/،/5+،/كا!31"/ظ+ء53لىهلماد0101+."3+أ؟+ءول173/4.4،!كلتحرلممالمما3ى!رأحم!3ه3/3"113،1+محةهـءا،للاثه.132-922/7.
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إسطنبولإلىالحركةجيشوصول

هناكومن،)1(إسطنبولضواحىإلىباشاشركتمحمودالفريق3يقودالحركةجيشوصل

جاءالحركةكأ!أنأشاعالفسدةبعضأنفيهاذكرالأعظمالصدرإلىرسالةالقائدأرسل

الحكومةلمساعدةإلأجاءماأنهويؤكدالاشاعةهذهويكذبيفندفهرلذا،السلطانلخلع

قدكانالسلطانخلعبأنعلمآ.المشاغبينومعاقبةالفوضىعلىوالقضاءالأمناستتبابعلى

سعيدرأسهوعلىالحركةجيشمقرإلىجاءالأعيانمنوفدبينعقدتسريةجلسةفيتقرر

باشا.شوكتمحمودويبنايأعيانرئيسباشا

ثم.إسطنبولفيالتدريجىبالانتشاربدأإسطنبولضراحىإلىالحركةجيقوصولبعد

حاتالجا،-إزميت-إسطنبولمناطقفيالعرفيةالأحكامباشاشوبهتمحمودالفريقأعلن

الأبرياءوأعدمتالمشانقفنصبتفورآبالعملبدأتالئالعرفيةالعسكريةالمحكحةوالف

الحميد.)2(عبدالسلطانرجالمنالعديدونفت،المجرمينبجانب

ادهمالحربيةووزيرباشاتوفيقالأعظمالصدرحضرهاجتحاععقدفقدالقصرفيأما

ىألمنعاتخاذهاالواحبالتدابيرلطوتباحثواباشاهدوحالفريقالثانيةالفرقةوقائدباشا

يبنالقلقوتزايد،إسطنبولوحمايةالقصربحمايةالخاصةوالفرقالحركةجيشبيناحتكاك

بعدمالقصرمنصدرتالأوامرولكنالعناد،من.ممزيدتجهيزهمفطلبواإسطبولجنود

منعآممنرعالحركةجيشجنودعلىالرصاصإطلاقانوإخبارهمعتاد،أيالجنودإعطاء

سيئة.بنيةيأتوالموهمإخوانهميأنهمذللثباتآ،

الحامياتوجنودالقصرجنودلدىتعاظمالقلقفإنالنعليماتهذهمنالركمعلىولكن

إلآيأتوالم"إنهموصرخوا:القصرإلىمنهموفدفذهبإسطبولفيالموجودةالأخرى

فإننابالعتادتزودونالمفإذا...كالدجاجسيخنقوننا؟الرحمةمنهمتنتظرونكيفلقتلنا...

11.نأخذهكيفنعرف

العتادمخزنبابكسرواالجنودبأنالقصرإلىايأنباءوصلتحئطويلةفترةتمضولم

الآخرين.الجنودعلىو-سزعونهاالذضرةيئصنادينقلونوأخذوا

حالبأ.إصطرلمطارفيها!عقىكري*+فيمطفةفيالحركةجرعكر)1(

)؟("كايملألملم+كاا،لم!هلملمكا!اء/3طر3+ه!ادا،ءلمه01101ء+؟أسة!،كل376/4
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انجنودعلىاممنوعا:يأقيماالجنودليخبركتابهرئيسأرسلحئهذا،السلطانحمعإنما

علي"ا.أولآفليطلقرهاالنارإطلاقأرادوافإن..طلقةأيةإطلاقباتأمنعآ

حئالقصرباحةفيالمتجمعينالجنودعلىالسلطالقالأمرهذاالكئابرئيستلاإنما

فلموصارمآقاطعآالأمركان..يفعلونماذايدرونلاأيديهمفيوأسقطأماكنهمفيتجمدوا

.)1(لهالاستسلامسوىمجالآيجدوا

كانتجيدآتجهيزآمجهزجندممطألافأربعةمنأكثرعددهاالبالغالقصرحاميةأنومع

كانتوالتيإسطنبولفيايأخرىالحامياتوجودإلى"إضافة،الحركةجيشسحقتستطيع

صدرتلذا،بسببهالدماءإراقةدطيرغبيكنلمالسلطانأنإلأ"،السلطانتصرفتحت

الحركة.لجيشبالاستسلامالقصرجنودإلىالأوامر

جيشدخولعنالتاريخيةموسوعتهفيدانشماندحامىإحماعيلالتركىالمررخيذكر

الحميدعبدالسلطانأمامركبهمعلىجئواالقوادبعضإن:فيقولإسطنبولإلالحركة

!الباشواتأيهااالهم:وقالالسلطانيقبلفلمالحركةجيشبتشتيتلهمالسماحمنهطالبين

".يتقاتلونالمسلمينأدعلنلذا.المسلمينخليفةإنئ

السلطانفممنتخرجواحدةكلمةكانتاللحظةتلكفي،المحاورةللغرفةانسحبثم

رأسعلىمقتدرقائدبتعيينقامفلو،الصعاليكمنالمزلفالحركةجيشلتشتيتكافية

ولعل.الدولةمصيرلتغيربالقتالوأمرهتركيافيجيقوأقوىأفضلكانالذىالأولالجيش

الحميد.)2(عبدللسلطانخطئةأكبرهوبذطثقيامهعدم

أحاطأنيلبثلموالقصرمنهموخلاوفرادىجاعاتالقصرجنوداستسلامعمليةتمت

بالقصر..الحركةجنود

كلعرضحيثالسلطانوقابلواالقصروإنكلترةوفرنساألمانياسفراءزارالتاليةالأيامفي

ذلككلىفشكرهممنه،إشارةينتظرونوأكمصلامته،تأمينحكومتهاستعدادمنهمواحد

محاصردبعدمتاكدآأصبحأنهمعدولةأيةإلىاللجوءدطعندهنيةأيةوجودبعدموأعلمهم

أعلم"إنئ:يقولوكانالعزفى.عبدالسلطانعصهقتلغرارعلىوقتلهبلخلعهمنالقصر

،"مم!كالما+هءكايم.لأ!.اظ-؟عكلأممي!ثهثه.و1-6و7.1

)2(حىلأ"ه/لميىكاكل+المكا!3ا"اه3،*هلمهلما6.1،31ا.0كهأأ!ع+4،4لم/763ة!ثحرلرك!عرول!كا3كا!،ء").6،13لاكهل!ورولحه/1237،!لمعلما

!كاكايم.*.!.ثا؟لهكا!م،ح!3761.3اث!!اااك!ولطا!هأ64!"ذي"4?!3ء+فهـل!له.3لأج!!!!*?،!78محه،أ+افا4!

ء،لالاثه3.ش6!أا!طث!،4،،ول!ا13للا،ططا،679.كه1-94او01
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كاقبيئأنوالظاهر.واضحشىءهذاإن..لقتلىموامرةإلآلي!ستكلهاالترتيباتهذهأن

قطعةقطعةلحمىسيقطعونأفمعلمتفلوذلكومعالعز-فى،عبدعمىعاقبةمثلستكون

بالنسبة-خاصةذلكأعذوأناوطئ،مناهربأنالعارمنيأن،أجنبيةدولةإلىألجأفلن

اللدبحكمراضبىوأنالهما،مثيللاوسفالةدناءةسنة-وثلائينثلائآحكممثلىلسلطان

0)1(اوبقدرممطا

الظا،مفيتسبحمحاصرةكقلعةفأصبحالقصر،من(يضآالخدمصرفالجنودخروجومع

قصرقصفالنيةفيبأنالناسبينتتناقلالإشاعاتوبدأت.)2(الطعاممنحئوتخلوبالليل

ساكنيه.رؤوسعلىوهدمهالسلطان

نجولا!،،الما:لم،أاقىلم،11ا8،،"اا"،2ه،،،و،ى18"،،،1ايهـا!أ3"نامما؟؟"+!لماا،لمإاء3ااا،+؟8)ىا!

لألى"لهى+9*!له!كا:4ء3..لم)".لم+ا!4-ترا)!"""!إ"،كأ،م1،3،ا4-!لم!ءا،ء"اىى،-31+،"!.،ح!111هـ،لم-%ام!ول+،"لم،،

عو.قرهايهودىهواليارمنالئاووالتحصاحلع.قرارال!لطانلاللاغأنالذكطاسدداصوشد

؟االمسلمينخيفةخلعموضوعلطلينكمايهردىهذايمعلماذاللوول:اللطانقالوكحا

(1)!كم!لمالم،لم،1+4اءء7اكا!/لم4م!ل!+3ءلما،3!4أء؟30ولطة5اغلا،4ء!أ3ء،لأ،!ولءش،13ه،لعالاا6691،كم.2.3

الحنرد.علىلهررعالذىالنرخ-تلاحزمم!وءةعريةبيهمارطتالحرعس!القحرساكىمعالاديعد)2(
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الحميدعبدنالسلطخلع

مستعدفإفحاتريدونئلادمتماما1:يأقماباشاتوفيقالأعظمالصدرعلىالسلطاناقترح

أدنليكانتإذاعمابالتحقيقتقوملجنةتأليفيجبولكنلأخى،العرشعنللتنازل

11.مارت31كادثةعلاقة

الملقبباشاسعيدالأعيانمجلسرئيسإلىالاقتراحهذاالأعظمالصدرنقل

؟11.براءتهظهرتإنحالناستكوناوماذاا:وقالهذافذعر"الصغير"أىب"كوجوك"

.)1(الاقتراححمذارفضوهكذا

اماهـ-32727/4/909لسنةالأولربيعمنهـ6المصادفالثلائاء-!موفي

المبعوثانمجلسمنوفدآأنتبلغهميلدزقصرحمايةعنالمسرولينالضباطإلىبرقيةوصلت

إلآيمضلمولهم...الحمايةوتأميناستقبالهمعليهموأنقريبعنالقصرسيصلوالآعيان

...المدافعأصواتدوتحئالوقتبعض

الخلع.قرارالسلطانسيبلغالذىالوفدهوالآنالوفدكان

العئصانيةالدولةعلىسلطانآرشادمحمدتنصيبعنإعلانآفكانتالمدافعأصواتأما

ب"محمدرشادمحمدلفبلماذاولكن،الخامسمحمدلقبتحتالحميدعبدللسلطانخلفأ

.ا؟لخاساا

الحركةجيشدخولاعتبارباشاسامىالفريقوهو،أحدهماقترحفقدبمغريبالسبب

محمد"السلطانهوإسطبولفاتحاسمكانولماإسطبول،لمدينةثانيأفتحآإسطبولإلى

ب"محمدرشادمحمدالسلطانلقبفقدا-محمدا"إيكنجى-بالتركيةبالفاتحالملقبالثاق"

".الأول"رشادمنبدلآمحصد"ابيشنجى1:وبالتركية"الخامس

رضاأحمدمذكراتمنولنقرأ.شرعيةفتوىمنبدلاكانالسلطانخلعيتموصت

الخلع:موضوعفيالبدايةفيالامورحرتكيفالنيابط"المجلسرئيس"أممطاهبعوثانارئيس

محمودمعوتحدثناالحربيةوزارةإلىايأعيان"مجلس"رئيسباشامختارأحمدمع"ذهبت

ئأهناكييقلموأنهالوضععلىسيطربأنهلنافذكر"الحركةجي!ىاتائدباشاشوكت

!)(ححثثرناكاءلرول3"3كا!3،ا"ا3امحة*امحة4ء،للا.023/7
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فيحالآالتشاوربدأالمجلسإلىرجعناوعندما.الخلعموضوعفىالتشاوريمكنلذاخطر،

(01)ااالخلعموضوع

مخثارأحمدكانباشا.سعيد-سأسهاوالأعيانالمبعوثانمجلسمنمشتركةلجنةتشكلت

وجوبوهومعينبشكل،القدممنذالعادةجرتالقد1:قالحيثفيهاتكلممنأولباشا

ا.القرارااتخاذيتمثم،الخلعفتوىأخذ

.)2(الاقتراحهذاعلىالموافقةتمتحيثللتمويت،الاقتراحهذاباشاسعيدوضع

بعضاجتمعإليهمالمفتيوصولوحئأفند!.نوريالحاجالمفئإلىهيئةأرسلتثم

أفندكماحمدىألماليالشيخقام.)3(الفتوىمسودةحولللتشاوررضاأحمدغرفةفيالنواب

.)4(المسردةهذهبكتابة.أنطالياوناثبالمعروفالمفسر

وعندماأفندى.ضياءالإسلامشيخغرفةإلىالهيئةدخلتالمسودةكتابةمنالانتهاءبعد

قراءةبعدالمفىفقال.المسودةعلىالتوقيعمنهوطلبالغرفةهذهإلىأيضأأدخلالمفئوصل

تحدثلموتقعنموصحيحةليستالمسودةفيوالمذكورةللخلعالموجبةالأسبابإنالمسودة

.)5(التوقيععنامتنعفلذا

الاستقامةغايةمستقيمآرجلآالمفتي"كان:مذكراتهفيباشاالدينجمالامفيونيالييقول

رجالدخولوتكرر.السلطانخلعالاطلاقعلىيقبليكنولمومتدينآ،شريفآورجلآ

يا:ويقولرجاعهويكرركلامهيكررهوكانبينما،عليهللضغطغرفتهإلىوالترقىالاتحاد

النحسسيجلبعرشهعنسلطانخلعإنا...الموضوعفذاعنالنظراصرفوا..اإخوان

هذا".)6(تفعلواألاأرجوكمالبلد..على

منوقريبعجوز،شيخإفحط:يقولوكانالتوقيععدمعلىأفند!نوريالمفيئأصر

أحدهماسلطانين،خلععاصرتلقدالأمر.هذالمثلأداةتجعلوفيبألاأرجوكمالقبر،

11لمهـ)"+ثهىا!كاهحىسء**+)"+كا!!3ا!،ح!*أ36!ه،لأول،ءلا4لالااحمه،،ل!أ91؟لطا9.3.9.288

12)31،لملمى*!كا!كاهـلم+41"ا+ء5+5ء+لمء3او!4؟فهـل!5،3،ا1،أحا"ا!لهكأطعا،!ا21صه، (1))ءل!زغا!1*،اءلط"+لمى"3!-!لا؟!ول!حعاط"5-.

)14+ى،لملم،7*ول"فى2+كا!لملىاا+!ك!اق?لز.43ممةثه!صملامء3ء؟-اء6ل!ل!يا!ح"ا!ا؟+*،اكع!"لةاول"،لع!دأ191،".*+هله.ح

اطأأ"؟ه)،+(ممه؟"أ+مكأء34"لةاا؟االا!ءل!أ؟4أ.ث!*+لاءطه،8لم!ه!ط-لأ،ل!لة3لأ!ا+)حم!،ا،لماكه3لاا.991+.

.621ص،الالقرالمصد(5)

(!4ملكاه+ى*هلللم3ءح،اد"أ+!3آ*لأ3،دا!معه+يححا(:كهله4303حممكه11،ز+ها!ول33عأ4"ا!!هحاولولا!هص!ا!امح!44+أ"8!ة

لا(ء)،1153،لاك!3،"هأأءش.ثماطحطلاا0791.فم.94-48.
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فيتلمىيتورطأنأريدولاالأمرهذاضدأنامراد.السلطانوالآخرعبدالعزيز،السلطان

الأمر.)1(هذامثل

هلولكن11قال:أفندىنورىالمفئانفيقولمشاهداتهتوفيقسليمانالصحفىويذكر

فيه.يرغبونماوتصديقتاعيدفقطيريدونهولاءإن؟صحيحالفتوىهذهفيجاءماكل

هـمفيبالحسابيرمنونوالذين،الزائلةالحياةهذهبعدحسابآهناكأنننسىألايجب

صوابآ".)2(يرونهعماينحرفونلابقلوهمالحشر

شيخإلىالأمرتحويلويريد،الفتوىعلىالتوقيععدمعلىيصرأفندىنوريالمفىكان

قاللذاوإممآ.ذنبآيعدهكانالذممطالأمرهذامننفسهوتخليصأفندى،الدينضياءالإسلام

الفتوىإعطاءوحق.الأناممفئهوالاسلامشيخإناا:توقيعهعلىالمصرينكلتحولهلمن

)3(110إليهيعود

قصيردمدةبعدرضاوأحمدباشامختارأحمدرجعالتوقيععدمعلىالاصرارهذاأثرعلى

بهالانفرادوطلبللمفى،حميمأصديقآكانالذىأفنديعاصممصطفىالبروفيسورومعهما

قالفماذا.شفتاهوارتعشتالمفئوجهاصفروهناهسأ.إليهتحدثحيثالغرفةمنركنفي

حضرذياتقوموالم"إنله:قالبأنهتقولالرواياتاغلب؟.عاصممصطفىالسيدصديقهله

فيسببآأنتوتكونالحميد،عبدالسلطانبقتلفسيقومونالفتوىهذهعلىبالتوقيعالمفى

".)4(تنقذهلكىعليهاتوقعأنالآفضلفمن.القتلهذا

منحالبأممطالسلطانتنحيةعلىعازمونالاتحاديينأنأفندىنورىالمفئأيقن

وهوالتوقيعإلىنجاضطر،بقتلهقيامهمإلىسيردىالفتوىعلىتوقيعهعدموأن،الأحوال

".)5(أعناقكمعلىالفتوىهذهووبالخطيئةالتكنا:يقول

مملوءةالفتوىهذهأنوالترقىالاتحادرجالمنالعديدوحئأنذاكالكثيرونعرفلقد

دننيقول"الاتحاديينمن"وهوسلايخكواليكاظمحسينالسيدنرىفمثلآبايماكاذيب.

ولحكا!ك!أ،لم!34!7!؟س!لأقولط،6للاشه)"الجمهوريةحئالمنتروطيةمن"مذكراقيكتابه

11)كا3،!ء+4كا!ولم"4*ا4/+ه5+ك!ءلم+ء3ا،2لاأ!؟،ممنهـله7.3.

)12،لم+كاثلاا2،"المكااء"+3كا+!(لما+ه+،لمث!ح81.لأهاول،ل!!س!لأهالاول.،،لا!عاف!االا"،لطكمأ7791

)3(كهكه+كاالم*"!"+كال!/-4ا)+!،لز،?،3كا!4حم!لحطكه؟?ءم-!""كلطدبم!ا!.!.

)4(كا!4!لماقيايهرى2!*ء3ءلم!"كطممهع!ا!حولأاا4ءل!ألألا91.8حعاولاافى،74د.21،نم،لى،!كاكل،/،"م!لم2ء4+كاكهلم*كا!*كا!)،،ح،+!له

ك!ولهألأ،61.9؟.

ا+كاكه+كاالموولمه!"اولكاا2"**هكهكح!،+ءلم*س!.،لا؟فهـلة.م8.3.
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عنالسلطان.ممسؤوليةيتعلقفيماولاسيمادالآكاذيبمملوعوالفترىهذهأنول+!ا!ا!ع!(

منها.)1(بريئآكانبأنهيقولفهو،مارت31أحداث

السلطانخلعاسبابراسعلىاكاناا:اأوزطونا"يلمازالمعروفالتركىالمؤرخويقول

بأنتأكيدبكلنعرفاليومأنناوالحقيقة،مارت31أحداثفيبضلوعهاثامهالحميدعبد

11021(تمامآكاذبةالتهمةهذه

يأقي:كمافكانالفتوىنصأما

كتبمنالمهمةالشرعيةالمسائلبعضطوىأوأخرجقدزيدالمسلمينإمامكان"إن

خلافعلىوالصرفبالإسرافالمالبيتأموالوبذروأحرقهاالكنبهذهومنع،الشرع

بوعدهيفلمو،للظلمهدفآوجعلهمشرعىشببدونالرعية.ونفىوسجنوقتل،الشرع

أضرتكبع!ةفتنةإحداثعلىوأصرفيهحنثبلالسويالطريقإلىالرجوعفيويمينه

منالنفوذأهلبعضبدأفإذا،بينهمفيمايتقاتلونوجعلهمالمسلمينوشرونبأحوال

بأفمالإسلاميةالبلدانمنكثيرمنتردالعرائضوبدأتظلمهدونبالحيلرلةالمسلحين

عزلهوأنضارمكانهفيبقاءهأنتبينوإذا،السلطةعرشعنمتنازلآالشخصذلكيعذون

إماالمملكةمنفعةحسبالسبيلينأحداختياروساستهاالدولةرجالعلىيجبفهلمفيد

؟.مباشرةعزلهاوالسلطنةعنللتنازلدعوته

يجب.:الجواب

.+(الد-شضياء/محمدالسيد:التوقيع

الرعيةتتلمنالسلطانلخلعالشرعيةالفتوىفيالاتحاد-!نأدرجهااليالأسبابأهمإن

منها،السلطانبراءةوشرحناسابقآتناولناهاقد..اغ.الاسرافأومارت31وأحداثوظلحها

التهمة؟هذهفيالصحةمدىفما،الشرعيةالكتبإحرالتىوهوخر6سببآهنانجدولكننا

الشرعية؟الكمببإحراقفعلآالسلطانقاموهل

عبدفالسلطان.الأكاذيبوصنعالحقائقتشويهلكيفيةأخرأنموذجهىالتهمةهذه

وشفاءهاوقوقاالعثمانيةالدولةخلاصيرىكانوالذىالاسلاميةبسياسنهالمعروفالحميد

"ا)"!لم!لما(للاءحكا+حكاييك!ءءا،ء(كا!"كا!لم!++!+كتاءلأ،ن،كه،،لا!،كه.(+كهاكلالا88لة:61+4أ1،هـكلة).د.او6.محم83!ة

هـ3لأ،لااحمه،13"معاالها2لالهء.247.3

2(كااءيحر7لما!ءلرول!3!7ا،لالم3ااىولءلأللاول/291.7

(،)ل!لم4ا+كايكاي،*.ع.مم!كا!؟له-؟ء3.؟92-و03.
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الإسلاميةالكتبمنالآلافمئاتمعالمسلمينالدعاةبارسالقاموالذى،الاسلامإئباعفي

الدينية.الكتببحرقيقومأنالممكنمنيكنلمالاسلامىلمالعاأنحاءكلإلى

؟.الموضوعهذافيالحقيقةهىماإذن

كبارمنلجنةبتشكيلقامتباشا-جلالالوزيرعهد-فيالمعارفوزارةأنهىالحقيقة

كانتوالئأنذاكوالأساطيربالخرافاتطافحةكانتالئالدينيةالكمبلفرزالد-فىكلماء

ضدأصاذهىوخرافاتباطلةعقائدمنالناسفيتشيعهكانتلماالدينضدحقيقتهافي

1().دفيالعنماءلجنةفرزتهاالتيالكئبهذهجمعتوقد.الصحيحةالإسلاميةالعقيدة

.)1(إسطبولفيطاش!""جامبرليحماممحرقةفيوأحرقتشوالأ

ن!رفيشرعيةكتبأالخرافيةالكنبهذهأصبحتوهلهذا+؟علىالسلطانيلامفهل

والترقى؟الانخادجمعية

وإلأ،السلطانلخلعكاذبمبررإعطاءهىالباطلةالتهمةهذهمنالغايةأنفيهشكلامما

الجمعيةوهىالحميد،عبدالسلطانمنالإسلامعلىاحرصكانتماوالترقىالاتحادجمعيةفإن

المتطرفة.التركيةالقوميةمبدأحكصهاعنداتبعتوالئالماسونيةأحضانفيتربتالبئ

الوفد

ما09أهـ-32727/4/9لسنةالآخرربيعمنالسادسلليومالمصادفالثلاثاءيومفي

وكانظهرأ321:الساعةفييلدزقصرإلىالسلطانخلعقىاربإبلاغالمكلفالوفدحضر

من:يتألف

.للسلطانسابقأويلورآالأعيانمجلمعرفيعضوآكانباشا:حكمتعارفالفريقأ-

.المبعوثانمجلسفيعضوآوكانارمئوهو:أفندىأرام2-

.المبعوثانمجلسفي"دراج"نائبباشا:أسعداللواء3-

كان،سلانيكعنونائب،الأصلإسبانيسلانيكمنيهودىصو:قره4-عمانوئيل

فيالماسونيةالجمعيةزعماءومننفسهاالوقتفيالإيطاليةوالجنسيةالعثمانيةالجنسيةيحمك

الإيطالي.الماسوفيوالمحفلسلانيك

587-588.ح!سل!ت"أوائلالحصيدك"عدوانخلر:.ا-87188صا!سالك،االمدر)ا"
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بادردوقدواقفآ،ا!تقبلهمالذىالسلطانعلىبك)1(غالبالميرالامممامعالوفددخل

الأمةإن..شريفةشرعيةفتوىوهناك..المبعوثانمجلسقبلمنأتينالقد:لهقائلأباشاأسعد

استعمالوفضل"العزل"،كلمةعلىالسلطانفاعترض.أمانفيحياتكولكن.عزلتكقد

الوفدإكالتفتثم3/38(،آائغلييم!)-!:اثغزيزتقلإير)دلك:تعالىقولهتلاثم"الحل"كلمة

قائلآ:اليهودىصو""قرهإلىمشيرآ

ثمااأالحلقرارالمسلمينخليفةتبلغوالكىاليهودىهذاكرأخرشخصآتجدوا"الم

أفعللم"إقيلها:المدبرهوبأنهفيهاأتهمالتيمارت31حوادثإلىيشيروهوقائلآأردف

أجلمنوسعىفيماكلبذلتلقد،تجدهموأنمسببهاعنتفتشأنالأمةوعلىذلك،

خدماقي...علىكثيفآستارآأسدلوالقدمنثورآ،هباءهذاذهب!دالآنأماشبى،صالح

عائليئمعأقيمأنأرجوأ2(ولكئالمسببينيكتشفأنالشعبعلىإنقدرى.هذاكانلقد

أخى".+(يسكنهكانالذى"جراغان"قصرفي

إنئاا:السلطانفقال"سلايخك"مدينةفيإتامتهبحعلقرارهاتخذالمجلسبأنالوفدأجابه

لبأرغبلاإنئبالتةأقسموأنا،الطويلبالسفرلييسمحلاسئتقدمأنكماتعب

1111."جراغانقصرفيعائلىمعاقيمأنأرحرلذا،السلطنة

طلبهسيعرضونفإنهملذاصلاحيتهمعنخارجهذاطلبهإيفاءبأنالسلطانالوفدأجاب

المجلس.على

التهيووهوالمجلسمنالجوابجاءالقصرالوفدمغادرةمنساعاتثلاثأوساعتينبعد

.)4(سلانيكإنللسفرفورآ

لقحر.علىلاتحادييناشلاءلعديلدر"قمرأصصنالمو.للضالطهر!د:لكعالصالم!لإى()

ونرتجها.ب!ثاركاالهموالتىدكرهاسقالتعارت31حرادثصىبفدد()

مراد.أحافىيفدد

!ه)لمممأ/،كاهم*!؟وك!.!.مم!ا3"لحه!اع!ا09ر2-6و33ة+كايااييا**لمحء7كا!لم،2ك!2+لمء+.3ء4ألأء5ثه*كلة5!الا.43.3.
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السابحالفصلى

المنفىفينالسلط

سلانيكإلىالطريق

هـا327الآخررليعمن67،والأربعاءاثلاثاءيرما

.م841219091-72المرافق

إسطبول،فيالحلافةقصورأحددطبالبقاءالحميدعبدالسلطانطلبزفضأنبعد

بدأت"سلانيك"مدينةكط21ألاتئ"قصرإلىرحيلهوجوبوقاط!نهائىبشكلوتقرر

أماميكنلمو،الاتحاديينجنودحرابظلفىالرحيلهذالمثلا.يلدز"قصرفيالاسئعدادات

عائلتهحياةوعلىحياتهعلىخطرآيمثلدتيقةأيةفقدبأنفالتهديدكاف،وقتالسلطان

السفرحاجاتمعهاتأخذأنتستطعلمالسلطانعائلةأنحدإلىدائمآيكرركان

.أخرىولوازموأغطيةملابسمنالضرورية

24والسلطالننقلتحيثالقصرأماموالضباطالجنودمنثلةهماتحيطعربتانوتفت

منطقةفيالقطارمحطةإلىالليلسكونفيخدمهوبعضوزوجاتهوبناتهأبنائهمنمعهفردآ

(1)110سيركجىا1

اختلافحسبعرباتثلاثأوعربتينمنمؤلفأكان-الذىالخاصالقطارانطلق

سلانيك.مدينةإلىمنجهأالثلاثاءليلةمنتصفبعدالواحدةالساعةفي-الروايات

منمبيشغلكان-الذيا"رويلاناالجنرالرحتقدالحكومةكانتسلانيكمدينةفي

-لكونهفيهيقيمكانالذىا+ألاتمئ"قصريخلىان-العثمانيةالدولةفيللجندرمةالعاماطفتش

اطكومة.لههيأتهأخرسكنإلىوينتقل-مرافقيهمعالمعزولالسلطانلاقامةخصصقد

(1كال"4ىيم*470كا!لم+.كاا4ء؟لأ+*حهه!لال!.431-0415.
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8:34الساعةفي"ألاتيئ"قصرفيالجديدةإقامنهمحلإلى-مرافقيه-معالسلطانوصل

الثالثالجيثىقائدوكيلباشا""هادىاستقبالهفيكانحيثالعشاء،أذانعندأىمساء

أوزر".تحسيناوالقائمقامسلانيكبلديةرئيسحقىوإحماعيل

والفرلقفايأسيرة،ولمرافقيهللسلطانالضروريةالراحةوسائلهيأتقدالحكومةتكمتا

.موجودةكيرتكونتكاد..اغ.والصابونوالملاعقوالأوافيوالأكطية

أرصلالنواقصهذهالحرسرئيسأخبروعندما،مقطوعينكاناوالماءالكهرباءأنكما

،الفنادقبعضمنجعتالئقذرةوأغطيةوفرشثهوعوبضعةالماءمنجرادكبضعة

.)1(الطعاموبعفر

)آلاتي!(قصر

معزولأ1291(إلى9091)منالقصرهذافيتقريمآسنواتثلاثالححيدعبدقضى

بأحد،يتصلأنولابهيتصلأنالخارجمنأحديستطعلا،مشددةبحراسةمحاطآلمالعاعن

أعماكفيهوايته.كلمارسةوقتهيقضىفأصبح،الممنوعاتضمنكانتالجرائدأنكما

وهوناظريهأمامالممتدةالزرقاءإيجهبحرمياهوتأملالاستراحةفيثمالخشبيةوالنقوشىالنجارة

الطويل.حكمهأيامذكرياتاستعادةلطالسجائردخانيبنغارق

السابقالسلطانبهأفضىماالكتاببعفبىنقلوقد،الحرسضباطأحدمعيتسامروتد

"ذنونالأولالملازمإلىالاقتصاديةوالشؤونالدوليةالسياسةفيوأراءأحاديثمن

الحميدكبدراء6والدوليالوضعتوضحلأنهاهنابعضهاندرجأنالمفيدمننرىدبرلي"،

:الأولللصلازمالسابقالسلطانقال.السياسية

فيالمسلمينملايينحمايةلأن،الإسلامىللعالمإنكلترةلصداقةقصوىحاجةهناك"إن

معنا.الدولةهذهصداقةإلىتحتاجإفريقياثهاليوفيالهند

يمكنلادولةوأسلحتها-وبأعتدتهاالضخمةالبرية-بحيوشهاألمانيافإنأخرجانبومن

الإمبراطوريةتستفيدولكىضدناإثارقاتجنبفيجبتجاهلها،أوأهميتهامنالتقليلأبدآ

علينافإنإنكلترةمنالعسكريةالبحريةفنونومنألمانيا،منالبريةالجيولقعلوممنالعثمانية

نفسه.وباطستوىالدولتينكلتاصداقةعلىنحافظأن

)1(!،،ى"كا!يرىيو"!4/*اكاهملمع؟لا،*+!ي،دحهدال!ه.د.46.144-1
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بالنسبةبالغةأهميةلهاالئ،القيصريةروسيادولةهناك،الدولتينهاتينإلىبالإضافة

معسل!قيبدايةلطروسياحاربتوقدسنة،مائتيالروسقاتلواالكرامأجدادناإنإلينا،

تكفىلامواردنابأنمتأكدآكنتلأنئذلك،المعارضةأشدالحربلهذهمعارضأكنتأننئ

وخيلالنصر،أحلامنشوةأخذتهقدكانباشامدحتولكن،الحربهذهشؤونلتسيير

خاصةمنه،مهربلاشيئآالحربوأصبحت)1(المجلسعلىأئرجدآ...سهلالأمرأنإليه

ووصلوفزمناحاربنا.وقتأىفيبسهولةإثارتهيمكنالبلدفيالروسضدكداءهناكوأن

وضعفي"المريضب"الرجلالملقبةإمبراطوريتناوضعناوبذلكإسطبولمشارفالرولم!

معالحربباستثناءالدوامعلىالحروبتجنبتفقدلي،بليغآدرسآكانهذاول!تحرج،

بعدإلآالحربهذهندخللمولكن،عنهمالسكوتالامكانفييكنأحيثاليونان

وصلنا"دومكت"معركةنيوبانتصارناوهكذاالاننصار،منوالنأكدالعواملكافةدراسة

إلينا،قرعألمانياإمبراطوريةجعلممالقوتنا،واختبارآتجربةالحربهذهوكانت"أثينا"أبواب

هذدمنقلقت-الئإنكلترةدفعمماألمانيا،صداقةعلىحصلنااليونانمعالمتساهلوبتعاملنا

معنا".)2(جديدةمعاهداتإبرامإلى-الصداقة

إذكط11:فيقولالعثمانيةللدولةالاقتصاديةالشؤونحولنظرتهيشرحأخرىمناسبةوفي

سأشرحفإنئلذا،اليوميةوالأقاويلالشائعاتعنوبعيدبك،ذنونياالسلطةعنبعيدالآن

اليئالعديدةفالحروبعام،مائةمنذماليةأزماتيعي!قبلدناإن:خاطريفييجولمالك

".خاويةالخزينةوجعلتشعبناأفقرتدولتنادخلتها

تربيةثمأولأبالزراعةالاهتمامعلىفيركزاقتصاديآبالبلدالنهوضكيفيةفيرأيهيشرحثم

المنتجاتولتصديرأولأللشعبالكالطالغذاءلتوفيروالدواجنوالأغناموالعجولايأبقار

ثانيآ.للدولةالدخلمصادرأحدليكرنللخارجوالحيوانيةالزراعية

فربطايأراضئ،سقىموضوعأهميةالبالعنتغيبلاأن"ويجبقائلآ:يستطردثم

والاهتمامجدآ.ضرور!مصرفيأسوانفيسدإنشاءمثلالسدودوإنشاءبالقنواتأنهارنا

البحرعلىوبموانئنا،ايرماقوقيزلوصقارياوجيحانوسيحانوالفراتدجلةكأفاربالأفار

روملئفيالحديدالسككخطوطوزيادةجديد،منوإنشائهاايأسودوالبحرالأبيض!

الا!م(.المحئىى)1المعرثالىمحلى!يقحد)11
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كنوبحتتسلطنتيأثناءفيالأمورهذهكلفيفكرثوقدجدأ.ضرورمماوالأداضول

الرأ-طالتسلطاحتمالهوالموضوعهذافيأخشاهكنتماولكنتنفيذها.إمكانات

وقدللبلد.خطورذيمئلكانالأجننىالرأسمالفإنلذا،كبيرةكانتديونناأنكماالأتحط،

".)1(مستعمرةإلىالبلديتحولأنخشيت

الاح!احمدعداللطارحررة

روسياكلىالحرل!إكلانكلىموافقآاكنلم11:فيقولأخرىمرةالسياسةإلىيعودثم

والمفاوضاتبالمحادثاتماحلإلىالتوص!!نستطيعبأنناواثقأكنتاهـفقد392سنة

.المبعوثانمجلسعلىالضغطويمارس،الحر!فييركبكمالتباشامدحتولكنالسلحية.

وهكذابأجمعها...الماليةطاقتناوتمتصومحرحةصعبةمواقففيستضعنااعربهذهكانت

علئالمسؤوليةأخذأنرأيتلذاالمبعوثانمجلسمعالتفاهمبالمستطاخيكنولمكان،

..".المجلسفعطلصكاهلى

قدالبلدأنوقتهاواعتقدتطويلةفترةمرتقدكانتالثانيةالمشروطيةأكلنت"وعندما

بحادثةأنفسهملطخواعلياومثلمبادئكأصحابجاءواأنهمادعواالذينولكننضج،

111،ا/ى+كاق/4+.*+ع!ظ13لأهامم!36ع!ح.3و9.4

287

http://www.al-maktabeh.com



".الشقاقعواملبينهمأبذركنتبل

ذلك...فيالسببكانواالذ-كأيقهرأن"القهار"احمهبصفةاللة"أدعوقائلآ:دعاثم

ا.)ا"اإبالدولةالقوادركاىإلى...ويحهم

من21المصادفالجمعةيومإسطنبولإلىسلانيكمنالسابقالسلطاننقلتموهكذا

قصرلهخصصحيثألمانيةبارجةبوساطةاما/129اااهـ-ا033سنةالقعدةذى

.1891عاموفاتهحئفيهبقىوالذىالبسفورمضيقعلىالمشرفبكى""بكلر

*بكلربكي"قصرفيحياته

يسمحوكان،مشددةبحراسةمحاطآالقصرهذافيالباقيةحياتهأيامالسابقالسلطانقضى

فقط.ايأعيادأيامبزيارتهعائلتهلأفراد

العثمانيةالدولةودخلتالأولىالعالميةالحربأعينتالقصرهذافيإقامتهمنسنتينبعد

مغمضئألمانياخلفيسيرونكانواالذ-كةوالترقىالاتحادجمعيةمنجنرفيبقرارأتونهافي

العثمانية.للدولةانتحارأإلآالقرارهذايكنلمو،العيون

القائدنائبكان"الذمم!باشاأنوربئالساالسلطاناستدعىايأولىالعالميةالحرببدايةفي

له:قال.ولينصحهليحادثها)2(االعام

الصهرالآنفأنتعائلتنا)3(منفردأأصبحتلأنكابئأدعوكإفحطباشا!أنور"ابئ

)4(الدينعزيرسفالأميرقاله.مماتبتئسفلاوشهمشجاععسكرممطوأنتلعائلتنا،العزيز

معركةفيوبطولتهالعطمبلائهقبليكنلمباشا)د(عئمانالمشيرالغازيأنيعلمرنفالجميع

رتبةإلىورقىومعروفآمشهورآأصبحالمعركةتلكبعدولكنه،عادىشخصسوى"بلفنة"

ف!نعاديآ،مواطنآباشادرويشكانوبينما.قريياتيمنأبناءهزوجتإتحط-ت"مشير"

"باطوم"،معاركفيبطولتهبعدوذلكتائدرتبةإلىورقىقدميهحئجاءتاوالمجدالشهرة

)1(الم"كاعلم95+كاكلالما"ا!34كا3الىءلمه+ه.0119.+.4+مح!*؟ند،!.693/4

الزعماءأيدى!والتهوةال!لطةكاتإدططةأيةالحقيقةربملكيكىلمولكه،العامالفاندهررضادالحيمةكان)2(

الاتحاديير.

لاحية.لالأميرةتزوختدكانألرهـياضالأددث)3(

عصان.لآلصهرألاشاالرراخياردطشديدةمعارضةالدسعزيرصالعهدولمطايدى)4(

"يلفمة".معركةيعلل
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وجمعتهاقتصدتهالذىوالذهبالماليةالحوالاتمصيريدريأحدفلا"يلدز"،)1(قصرنهب

تحتخصيصأأنشأتهنحزنفيالكنزهذاخبأتقدكنتفقد،عديدةسنواتطواق

بذلكعلمآالمبعوثانمجلسأحاطواقدكانواف!ن،هناكمنأخذوهلقديلدز..قصرحوض

السلطان،الظالمالسلطان،القاتل"السلطانألقابإطلاقعنيتوانوالمولكنهملهم،فهنيئآ

نأهووتعإلىسبحانهاللةمنأتمناهماإننجعنهمالتاريخسيقولماذالنرولكن.علىالأحمر"

(3)110هممصيريرعط

خارخيجرىعماشيئآيعلملاالقصرهذافيتقرلمآسنواتثلاثالسابقالسلطانقضى

إلىتنحدروالترقىالاتحادجمعيةقيادةتحتالعثمانيةالدولةكانتبينما.الجبريةإقامتهمحل

البوسنة-والتحقتاستقلالهابلغارياأعلنتفقدأجزاؤها:وتتفكك،كبيرةبسرعةالهاوية

والجزروبنغازىالغربطرابلسإيطالياواحنلتألبانيا،لطالثورةوأعلنتبالنحسا،الهرسك

الأسود"الجبل،اليونان،الصرببلغاريا،"وهىالبلقانيةالدولعقدتوأيضرآ.)3(كشرةالاثنتي

ذلك.عنتمامأغافلةكانتالئالعئمانيةالدولةعلىالحربوأعلنتبينهافيمااتفاتية

ولكننا،خاسرةالعثحانيةالدولةمنهاخرجتالئالحربهذهتفاصيلفيندخلولن

ذلكسلانيكفيمنفاهلطالسابقالسلطانإقامةعلىالحربهذهبأثاريتعلقماهنانذكر

السابقالسلطاننقلضرورةالحكومةفرأتيالسقوطمهددةمدينةأصحتسلانيكيأن

إسطبول.إلى

عنفاستفسرإسطبرلإلىنقلهحولالحكومةقرارالحميدعبدلإبلاغالمكلفالوفدحضر

الدولةوإن،العثمانيةابلولةعلىالحربأعلنتقدبلقانيةدولأربعإنلهقيلوكندما،السبب

نقلهاستوجبلذاسلانيكمنتقتربالدولهذهحيوشىوإنالحرببهذهفوجئتالعئمانية

للوفد:وقالالغفلةهذهالسابقالسلطاناستغرب،الخطرةالمن!ةهذهكنبعيدآ

دوكأربعأتتفق؟نائمينكانوافهل،السفاراتفيعسكررونوملحقرنسفراء"هناك

أبدأبينهافيماتتفقالدولهذهأدعلمالسلطةفيكنتعندماشيئآ؟أحديعلمولابينهافيحا

حاحة-:ا.لموتحص،وامرالوعرهراتيفانسصيحنريهالقصركادماكلفرفرابلدر،فدربهىالاتحادبرلىفام)؟(

هدهـ.الكرىالفتص!ةرخكلأكارإدحىخقوأىلاحراء

)؟ا/المئ+كايه+،ك!.ع.ماا3كهـاءمملامملة.فىو-94و05؟

حاليأ.عيهااليرنان:تشطرالمتو!،الأيضالحررايركىالاحلمنالغربىالحو!يىالحزرهدهتقكل)3(
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عاديأفردأكانباشاإعاعيلالمشيرالغازىبأنأيضأوتعلمبيتنا،لآلصهرآابنهاخترتكما

أرفعإنرقيتهفإنئالروسضدالشرقفيحسنأبلاخأبلىأنبعدولكنه،كردستانفي

لنا.صهرآابنهواخترتالمناصب

بعدولكن"بورصة"مدينةفيالبغاليربىلشخصابنآكانفقدباشامختارلأحمدوبالنسبة

العادذفوققوميسيرأوعينتهالحاكمرتبةإلىورقيتهكافأتهفإنئوخدماتهالروسضدبطولاته

أسرتنامنكروسأأهديهأنراغبآوكنت،الباشويةرتبةابنهومنحت،سنواتلعدةمصرفي

فيوكضوالعزيزوصهرناالعامالقائدوكيكالآنوأنت.مصريةأميرةاختيارفضلأنهلولا

عقليأ.مخت!طلأنهأفند!ماالدينعزليوسثتالمنزنغيربالكلامقتمفلا.عئمانأذ

الفردحريةمعسلطيئمدةأثناءفيوكنتسنة33حكمتلقدأنور!يااخم!مايا

الفوضوية،الحريةأولهاضابطلاالتيالحريةالأياممنيومأممطفيأستسغاول!حط،وكرامته

ضدوكنت،المسمومةوالأفكارالأخلاقيةكيروالكتاباتالعاريةالصوربنشرالصحافةوفي

جانبأالمسيحيةفيأرلمولكئالأوروبيةالمدنيةأقدروأنا.المليةوتقاليدناعاداتناوإفسادتمييع

أكمى،تقليدأالآخرينتقليدأستحسنولمدائمأ.الإسلامىالدينرجحتبكمتميزآ،

الجوانبإدخالفيأمانعلمفإنئلذاوتقاليدنا،بنيتناحسبالمدنيةتكييفدبهىفالمهارة

قصرفيترتبالمرسيقيةوالحفلاتالمسرحياتفكانتقصرمم!،إنالمدنيةلهذهالإيجابية

إلىواستمعتالغربفنانيمنكثيرآشاهدتوقدوالأحد.الجمعةيومى"يلدز"

والأصهاروالأميراتوالأمراءالحرمالموسيقيةالحفلاتهذهلحضورأدعووكن!،موسيقاهم

القصر.فيالخدمرؤساءوحئ

لمالنوابأنرأيتعندماول!حطالمبعوثانمجلسيفتتحتاريخنافيسلطانأولوكنت

أعلنهاالتيالحربكلفتناماذاتعلمهل.المجلسأغلقتالنضجمنالمطلوبةبالدرجةيكونوا

الروملئوفقدنابكاملهالبلقانفقدناروسيامعالحربهذهفيالعئمافي؟المبعوثانمجلس

النتائجشاهدتوقد،الحربهذهلأعلانكثيرأوأصرباشامدحتعاندلقد.كذلك

هزمنافقد"القارص"وفي"بلفنة"فيالفائقةالبطولاتمنالرغموعلى،الحربلهذهالمروعة

"أياستافونوس".إكالروسيةالجيودقووصلت

وانقيادآ،رويةبدوندخلتموهاحرب...فيدخلتمالآنأنتمباشا...أنوريانعم
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ماذاولكنوشعبنا.لدولتناخيرآنهايئهايجعلأناللةأدعرالخطر.إلىالبلدفدفعتملنعواطف،

عندناسيبقىماذافيالأناضولحئنخسرألآأبفاجعةالحربهذهانتهتإنالنتيجةستكون

علىوحئاخدينةكلىواستوليتمظافرأإسطنبولإلى"الحركة"جيشمعسرتلقدنذاك؟6

إطلاقمنقواقيمنعتالذمم!أناأنئتنسوالاولكنحسنآ......خلعىمنوتمكننمالقصر

دنئنجحتولكنئباهظآ،ممنآتلكلكلفتكمبالمقاومةجاهتكمولوللدماء،حقنآكليكمالنار

تدابركطتعجبهملمكماذلكيفدروالمرفقاءكمولكنفرد.بأيأذىأكطإلحاقعدم

ليتكنلمبينمامارت31حادثةبتدبيركذلكواتهمودط،الشارعإكباليةكحزمةفرمويئ

هؤلاء.علاقةأيةللقصريكنلمولكن،المتمردينأثارمنهناكبأنشكلاجما..كا،قةأية

التهمإلصاقوجدانأ!ولاضميرأىيقبللاولكن،للدولةأعدابممنعهدكلوولا

سند.ودونتحقيقدونجزافآوالافتراءات

حضورى-منطردتهقد-كنتشخصبإرسالقيامكمنفسىفيوحركثيرآالمئماإن

صو"...قره"عمانوئيلهوالشخصهذا...السلطنةمنخلعىقرارأبلغئالذممطالوفدضمن

لمقاممنكمتحصراايماجنىاليهودىذلكإرسالكانلقداليهود!ط؟بذلثواجهتموفيفلماذا

الرلوكعهدمنانئقلتالتيالعثمانيةالخلالةأركانمنركنأإن.السلطنةولمقامالخلافة

أعظمأستاذأكان-الذىاليهوديهذامثلبقيامتضعضعقدومهابةاحترامبكلكل!الكريم

بذلكالفخروبإمكانكمالسلطةلطالآنأنتم،التبليغهذا.ممئلسلانيلث-لطالماسويىلدمحفل

بئياذلكبكلتثقلاولكنباهرآ،يبدوأمامكموالمستقبللكميروقكماهرشىءفكل

:الأخيرةالنصيحةهذههـحطواسمع

نأاللةأدعووجيدأانتبه...وافتراسهتمزيقهغدآيستطيعونلفردالآنيصفقونالذينإن

ودولننا".أمتناخفظ

شديد،باحتراموصافحهلهالعسكريةالتحيةوأدىباشاأنورقامحديتهالحميدعبدأتمأنبعد

غرفته.بابحئضيفهبتوديعالسابقالسلطانوتام

لزوجتهونقلاقروجشحه"فيقصرهإلىعادفقدحمعه-.مماكثرآتأثر-الذىباشاأنورأما

كانالذ!طاباشهامبها"علىالسيدبذلكحدثكما.السابقالسلطانحديتناجيةالأميرة

منأليسبك؟...علىياتقول"ما:الحديثختامعندومتسائلآأنذاكلا،ستخباراترئيسآ
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؟110)1(كلامهفيمحقأكانالسابقالسلطانأنالواضح

تدكالحربيةبوارحهاوبدأتالعثمانيةالدولةعلىالخناقالحلفاءجيولقضيقتعندما

زعماءبنفوسالهلعاستبدإسطنبولإلىالمردىالبركطالطريقفتحوتحاول"قلعة"جناق

وأرسل.ايأناضولوسطفيشهر""أسكيإلىالعاصمةبنقلفكرواأنهمدرجةإلىالاتحاديين

له:ليقولواالحميدعبدأخيهإلىوفدآرشادالسلطان

باتخاذفعلآبدأتالحكومةإنحئشهر""أسكىإلىالدولةمركزنقلاحتمال"هناك

احتمالعينيهنصبيضعالذيرشادالسلطانأخاكوإنالانتقاللهذااللازمةالتدابير

اليئالمدينةعنمنكيستفسرفإنهأيديهمفيلوقوعكوتجنبآالأعداءأيدممطلطالعاصمةسقوط

لاتامتك".الأناضولفيتختارها

الفاتحمحمدجدئإن،أنملةقيدهنامكافيمنأتحرك"لنالوفد:السابقالسلطانأجاب

نسلمنسلطانأوباعتبارممط.الهربفييفكرلمبيزنطةإمبراطورفإنإسطنبولفتحعندما

ادحطإسطنبولمدينةفيهومكافيإن؟الأقلعلىبيزنطةإمبراطورمثلأكونأفلآالفاتح

أيضآ".)2(فيهافسأرقدتوفيتوإذاجدىفتحها

عنوالدفاعالبقاءويقررونموقفهمفيالنظريعيدونالاتحاديينجعلالحازمالرقفهذا

.إسطنبول

وفاثه

أشهروثلانةسنواتحمسقضىأىالقصر،هذافيأيامهبقيةالحميدعبدالسلطانقضى

عمرعنأم12189اأأهـ-.336سنةالآخرربيعمن28فيوفاتهحئأياموتسعة

والسبعين.السابعةيناهز

أغلو"عئمان"عائشةالأصردكتابمنهناونقتبس،)3(مذكراتهكتبالقصرهذاوني

ةالوفاةحادثةالحميد"عبدب"والدممطالموسومالحميد"عبدالسلطان"بنت

(1)ظم.ه!73ا+!ءء4!*م!43فىطأحمة*-لهه!+ممةثه!.61.3ء67.1

()2ل!لمكاه+كاه!+،ك!.ع.ك!ا3،لة!!ه09و06.

والملاحغلاترالمذكراتايأوراق!ضعلىبعديخماكرئمالقصر،مذايىضدت--الق6لهمدكرالحيدعداللطاريهب31"

يكعرنيودادالأد-تجلمىام229صةمرةياولولرتالحميد:عبدلنسلطانعالدكهاالأتراكالمؤرخودرححالئ

عراتتحتام279سةاللهعدعلىمحمدالسدفلمنالعريبةاللغةإلىوترحمتلاضا(رفتخيلالأعظماصمدر)حعد

عدالسلفادصالمرلفةال!راحتعدما:لكر،الدمىالقطحمىعفحة)64النالى"الحبدعداللطار*مدكرات
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والدممطأخبرتوقدعثحان،الثالمماطفليأنجبتقدكنت.إذ،سويسرةفيحينذاك"كنت

،سرورهعنفيهيعلمئاأ1(بكا"راسمإمضاءتحتحوابأمنهواستلت،البشرىكذهبرقيآ

لعبدحفيدميلادخبرالسويسريةالجرائدكتبتوعندمالدى.محفرظةالبرتيةمذهتزالولا

.صوبكلمنعلىالتهافيافالتالثافيالححيد

بدأتإذ،كالسابقتكنأالأثناءهذهدطوالديصحةفانبعدفيماعلمتماوحسب

ومنالتعبصتيشكوأصبحأنهإلأ،كالشبابنشطآجسدآيملككانأنهومعبالتدهرر،

وفاتهوقبل.ألامهتسكينفيبكعاطفالدكتررأدويةعلىيعتمدوكان!الهضىجهازه

التعب.منيشكوكانأنهمعيستريحأندونأ2(وتجولكعادتهملابسهلبسأيامبثلاثة

ثمشهيتهقلةعنوتحدثكعادتهالطعامماثدةإلىنسائهمعجلسام9/18129مساءوفي

الرز،طحينحلوىمنواحدةوقطعةالقرعمنملعقتينأووملعقةواحدة"كبة"تناول

منيسرىصدريفيلمبأ"أحس:صدرهإلىيشيروهولوالدقيقالالمائدةعنقاموعندما

موجودايكنلمولكنه،الحالدطالطبيباستدعاءوالدقيفأرادتايأيمن"،إلىايأيسرالجانب

نأبلثراسمفرأىببته،إلىوذهبوالدممطمنإذنأأخذقدكانإذ،الحظلسوءأنذاك

المنطقةتلكدطالمقيمأفندى"املاكياديسالدكتورطلبلطفأرسلأخرطبيبآيستدعى

الدمحمورفحصأنوبعدلوالدى:ايأصغرالأخافندممطالدفىوحيدلمحمدطبيبآكانوالذى

"إن:وقالللسلخطرةبدايةإلأليسالمرضبأنبكراسمأخبروالذيأفندى""ألاكياديس

علىبالوضعباشاوأنوررشادالسلطانبإخباربكراسمقاملذا".مثلهكبرالخاقانمرض

فتوكلالفحصوأجرىحضرقدبكعاطفالدكنوركانالآثناءهذهوفى،السرعةجناح

والدىوفحصالآطباءمشاهيرمنوكانبكعمرنشأتالدكتوروجلبنفسهاالقناعةإلى

أيضآ.قبلهمن

عررهكييةعى-البوليةلقصص-ك!حدىقمةالأتراكالمحفنأحداخرعضر،لهاعمىلاسوأقي!تركياقاحميد

عدهمىتارمجيةكتالاتالأصليةالمدكراتإلىففأن!دتريها،كونشرهاالحيدعبدلللطانالكاملةالمدكراتعلى

محمدالدكتررقلمىوالمزي!الأصلينسيها؟المذكراتهذهوترحمتالتارمجبة-!لاحيةمغم!حبحأاعلبهايكردتفد

الأصحى.القممنالسا!ةاقتباسلاساكاتوقداطيد(.عداللطانأمذكراتعنوارختالعريةالىحر!

الحيدعبدال!لطالىكانالذىيكلرككيا!3فصرشرونعلىالاشرافعىمرولأكانالذىالخصوهر:لكراسم)1(

)الملىلف(..حر!ةإفامةفيمقبمأ

)المردص(.القمر.حد!ةلىالخو!هاالمفعرد)2"
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فإن،الوقتذلكفيالحاليةالناجعةالآدويةوجودولعدمجدآ،خطيرآوالدممطوضعكان

الدكتوريتبعا)1(أفندئا"عابدوكان.الصباححئالقصرقيالليلةتلكفيينمنمأحدآ

...!"أوهوالدممطقالالفجرطلعوعندما.عندهمنخرجأووالدممطكرفةدخلكلماعاطف

نأحاشلواأفمومعيوم،كلكعادتهالححاملهيهيأأنطلبثم"الصباحانبلجماأسرعما

أحلكملتفإفحطالحماممنحرمتمولهما"إنلهم:قائالأأصرأنهالآإلمرضههذاعزمهعنيثنوه

والديودخلتبكى،وهىالحمامبتهيئةا)2("كولشناقامتفقدلذا".عليكمحقوقىمن

بكثرةيعرقبدأولكنه،والدتيذراخإلىمستندوهوالدكتور-توصيةخلاف-علىالحطم

والسيددوالددطبدأتحيرعلىتدللاالقيالعلامةهذهإئروعلى.الحماممنخروجهبعد

عينيهحا.منالدموعضبطخاولانوهماالجزعةالنظراتبتبادلا)3(اهانمناجية"صالحه

وبعد.إبطيهنختالوسائدوضبواأنبعدجالسوهوالفجر.صلاةركعئوالد!وصلى

:وقالشربهالمعدنيةالمياهمنقدحبنصف-كعادته-مزجهأنوبعد،الحليبطلبالصلاة

والدقط.ذراعإنمستندآالنومغرفةإلىذهبثمحالأ"أحسنإنئالحمد،لك"اللهم

أخبروكندما،إليهسلامهخملونالخليفةقبلمنوصلواقدالأطباءكانالأثئاءهذهفي

كررثمالأطباءأحماءعنوسألبخير"أناطبيبآ..أريدلاأنااكلا!اقال:ايلأطباءبحضور

سيمتعض..أخاكإنسيدىيا"ولكنوالدقي:قالتعندماولكنطبيبآ"أريدا،"لا...

ليحضروا".ذلك..أخشى..صحيحاهذاا:أجاب".المرةهذهلهمتسمحأنمنكأرجو

عابدأما.الغرفةأفندممطوآلاكياديسبكعاطفبك،رفعتبك،مختارعاقلالأطباءفدخل

:قالدموعهوالدمممارأئولما،دامعةبعيونوالدىقبالةوقففقدأفندكط

إلىيرجعهذاحالهبأنالأطباءأخبرأنهوالعجيب"تحزنفلابخيرإنئبئ...ياتبك"لا

التنفسيستطيعكىدمهمنقليلأيفصدواأنالأطباءمنوطلبأس!)ة(العشاءدطإمراطه

(.)المرلصاللطانأبماءأحعرهر(

)اللىدص(..الوصبفاتإحدى

)المولص(.للسلطالىالالبةوحةالز)3(

هـ!مقدارمع2عددلهورك،واحدةحمكةلحم،ضرنجةكة،)5أكلألهوالد-وفادحراكتمتالئالمقا/،تلحضذكرت)."

الرر(-طحيحلرى

وتقرلاعلاهـ،دكرتماإلآكأكللميأنهخلفووالدقالمتوعة،الأعا!هدهكليأكلصحتهأ!امفيحئيكنموالدطإن

لامعدتهخملتدرعلىللطعامشحصأيتاورأدومعلفسه،عنوخثيمأترلهةإلآاك!،محرةيدكرلميألهتكلاإكا
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حقنةأخذالأطباءاقتراحورفض".بتحسنأحس"أجل..والدممئ:فقالطلبماففعلوابراحة

ألامه.لتسكيناخورفينمن

لهقائلأيدهوقئلوالدكطمنواقترببكراسمتأخرالغرفةمنايأطباءخرخأنبعد

فيأذنبتأوتجاهكقصرتتدكنتإنعئاصفحسلطالمماإ.."يا:عينيهمنتفيضوالدموع

ناجيةو"صالحةوالدتيعليهدخلتوعندمابشىء،يجبهولمباستغرابإليهوالدممطفنظرحقلث"،

فقدمنا،أملهقطعقدبكراسمأنالظاهرااييتسم:وهوفماقالايأطباء،انصرافبعد"هانم

أصودستارآأسدلوالقد7101..قائلآ:تحسرثمبحقى".تقصيراتهصتالصفحمئوطلبيد!قئل

شفيتلقداسيدى"يا:والدتيفقالتأحد".منأطلبهحقمنقيوليس،خدماتيجميعكلى

سبحانهالفةفإنحقكأماأيضآ،ستشفىاللةشاءوإن،المرضهذامنأخطزأمراضمنقبلمن

شك".دونسيأخذه

أخيناإلىأرسلوالدىحياةمنمقطوغالأملأنايأطباءمنرشادالسلطانعلمأنبعد

إليهجميعكمفليذهبجدامريضوالدكمإن11له:يقولرسولآأفنديسليممحمدالأكبر

.11يتهنرؤ

أفنديوأحمدأفندفيسليممحمدبقدوممخبرةالغرفةإلى"باريال"دلالوصيفةدحلتوعندما

القهو3ااأغاالدين"شهرةجلبولما،القهوةمنفنجانآطلبثمقليلآ".الينتظروا1والدممط:قال

يودعوكأنهبداثملأشرها".القهوة"ناولمئقائلآ:والدتيذراعإلممامستندآوالدمم!جلس

صالحةبيدأمسكثمعنلث"اللة"ليرضلها:قائلآوالدقيراحةأولآفبلفقد،الغرفةفيالموجودكأ

الواقفة"كرلشان"وخاطبتجاهلث".قصرتقدكنتإنعفوك"أرجولها:قائلآهانمناجية

نأقبلولكن،القهوةمنرشفةتناولئمأيضآ"عنكاللةليرضابنيتيايا1:بقولهتدميهقرب

هنفأنبعدوالدكماإنحيثوالدقيراحةعلىانسكبتقدالقهوةكانتأخرىمرةيرتشف

ليحضرسيدممط،علىأغمىالقدا:صرختالئوالدقيفراععلىرأسهسقط"اللة"لقوة

يطهرهالمولكنهالمرةبالحقيقةعلممسرعآبكعاطفالدكمورجاءوعندماحالأ،الدكتور

الطبيص.معأيضآالغرفةدخلقدأفنديعابدوكانعنها،الغافلينالغرفةفيللموجودت

دل!!أكلهماأتادشالحياةتجدعلىالانبةالوحبدةهى4ءشالد.ياددلكللحققة.اضكأمحالكرلههداأدكرا!!إلأدطيعذ

لتبهة.نج!بلاألهالرمإككبدسوال!-أدحاا!إأحتاجوم،ا
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الدكتورولكنعنه،تتخلىأنتريدلاذراعيهابينبوالدىممسكةتزاللاوالدقيكانت

عليهمغمىإنه...ليدعوه11:بخشونةلهاقائلآالغرفةمنأفندىوعابدهىأخرجهاعاطف

فيالموجودة"باريال"دلالوصيفةإلىالتفتثمحالآ".اخرجوا..اللازمالإسعافوسأعمل

"شهرةصرخعندها"،فكيهلنربطبقمايقواشئأسرعىهكذا؟تقفينايتمالها:قائلآالغرفة

الحن:ذللثحئشيئآيعلمولاالغرفةبابعندواقفآكانالذيالمخلصالرجلأغا"الدين

منوالنحيبالبكاءأصواتارتفعتذلكعند.عليهأغمىثمسيدنا"..فقدنالقدا"أه...

كانلقد..أصدقلا"كلا..:يقولوهولحكىبدأفقد"أفندي"عابدأماالقصر،داخل

وقامواالعسكريةالتحيةلهوأدواالغرفةإلىالحرسضباطدخلثم".فراشهفيجالسآالآن

.م01/2/1891الأحديومالأبديةدارإلىوالدكطانتقلوهكذا.لهالأخيرالاحترامبواجب

إلىالأخرياتوالأصراتوالزوجاتقادن"،)1("بالقجاءتفقدوالدقيأخبرتئماوحسب

المتجمعالتالباكياتالنساءجميعأخرجراالضباطولكن،دامعةبعيونبكى""بكلرقصر

تناوبواثم".إزعاجأئهنانريدلاهذا؟.."مالهن:قائلينالغرفةمنوالدىفراشحول

جئمانبجانبالصباححئالليلةأفندى""زكرياقضىالضباطومن،اثنيناثنينالخفارة

القصر،فيالخليفةقبلمنأتواالذينوالأمراءالوصفاءوبقى،الكريمالقرأنيتلووالدى

.الصباححئببكونايأرضعلىالجميعوجلس

كانواالأهاليأنوكيفالجنازةمراسيمجرتكيفالتاريخذلكفيالكثرونكتبلقد

المؤرخكتبهماإلىبالاشارةكتفىوأنااتتركنا؟اوتمنثذهب؟أ-شإلىاوالدناايا1:يصيحون

أعتقد.)2(ماعلىتكفىفحقالنهأفندى"شرفالرحمن"عبدالمشهور

ولانتهاء.بالشمعوقفلهاالغرفةختمإلىبك""راسمأسرعحئوالدىاخيرجإنوما

والأصدقاءالمعارفمنالكثبرالقصرإلىتقاطرفقداللحظةتلكمناعتبارآامنعواالحظر

القدامى.

ترافقه،هيئةمعالقصرإلىباشا"21انورجاء21/2/1891الثلاثاء-سمدطاىوومين،بعد

الدولابوفتحتاليهاالهيثةدخلتالغرفةبابعلىمنالختمبك""راسمأزالأنوبعد

لالمرلص(..الئايئالزوحةعلهاحلتملأتفلا!رية.لزوحةأو،الاولى!زوحة:معاهتادن+:*،شا")

)المودص(،رفيغ*حمد3والمررخ3لدسضرفالرص*عدالمورخهوالحميدعبدالسلطانحازةوص!دطكبضاضهر)2(

792

http://www.al-maktabeh.com



قصرمنخروجهعندمعهأخذهاقدكانالئالحقيبةوأخرجواوالدكطسريرمنالقريب

الاستقبالدائرةفيالمنضدةفوقمنوالدقيأخذتهاالتيالحقيبةهىالحقيبة"هذه"يلدز"..

مذكراتهوالدممطفيهسجلودفترآالأوراقمنلفةداخلهافيوجدوافنحهاوعنداالصغيرة

وجدوهافتحهاوعند،بختمهبالشمعومختومةمصحفشكلعلى"برغى"لولبذاتوعلبة

معطفهجيبنيووضعهاباشا""أنورأخذهافقدوالدفترالأوراقأمابالمجرهرات،مملوءة

عندماالألمافيالبنكمنأخذهاا)خظالأوراقكانتالأوراقهذهبأنليقيلوقدالعسكركط،

فتحتثمبكى"."بكلرقصرفيكانعندما"ليون"كريدكطبنكومن"سالأنيك"فيكان

ينسلمالانصرافوعندآخر،شيئآخدوافدمملابسهجميعجيوبوذفقتالدواليبجميع

والدممط.أختاميطلبأنباشاأنور

وعندماها،الاحتفاظمنهاوطلبوالدقيلدىأختامهأودعقدوفاتهقبيلوالدممماكان

والدتيولكنوالدقي،عندموجودةبأفاإخبارهإلىاضطرواالأختامعنباشاأنورسأل

أسفملا:قالتعندئذبكى"."بكنرقصرفيبالحبسفهددوهاالهيئةإلىتسليمهارفضت

محمدبتهديدبدؤواوهناأفندكما.سليممحمدإلىسلعتهاوهكذاايأكبر"ابنهإلىإلأالأختام

وتبقىمظروففيالأختامهذهتوضعأنتقررفقدحل،إلىتوصلواوأخيرأأفندممط،سليم

فتحه.عدمبشرطأفندىسليممحمدعند

سليممحمدلدىالأختامهذهوبقيتكندهم،الأختامهنهمنبنسخةاحتفظواولكنهم

كنتوقد.انتقلتأيادأيةوإلىمصيرهاعنشىءيعلمفلاوفاتهبعدوأما.وفاته!تأفند!

المتحف.فيكذلكهيحفظتأفالوأكأت

السلطانإلىوالدممطسريرمنالقريبالدولابفيوجدهاالتئالحقيبةباشاأنورسقموقد

".أولادهبينفيهاماقستملأخى..تعودبكليليستالحقيبةهذه"إنله:قالالذكطرشاد

الحقيبةأنشوهدفقدبعدفيماحمعناماوحسبأفندممط،سليممحمدإلىالحقيبةشلستلذا

قيمتهمافيهاالموجودةالمجوهراتمنوزعتفقدذلكومعأسفلها،منمقصوصةكانت

ذلكفيموجودةكنثأنئولما.زوجةلكل3ليرألافوحمسةابنلكلليرةألافعشرة

رجوعى".)1(عندلاستلمهاصندوقىفيحصيئوضعتفقدسويسرةفيالوقت

(11!+كا!ا/لما!!7)كاكالالم2/لم،كاا؟لأثيم5ور+ا،لحا)!هلا.322-812.3
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الاتحاديينندم

العثمانيةالدولةفيالتدهوروقفالحميدعبدالسلطانمحاولاتمنسنة33بعد

دكتلالوريةوأقامواالاتحاد!نجاءأراضيهاحفظفيوجهودهفيهاالحياةونفثوتعصرما

الحفاظيستطعوالموالعثمانيةالدولةأضاعواثم،اغتالوهمأوأعداءهموشنقوارهيبةحزبية

عشرفيالعثمانيةالدولةهدمواأممط،جنوفيبقرارالأولىالعالميةاطربفيورطوهابلعليها،

معارضتهمعلىالندمأشدندموارجالهامنالعديدأننرئلذاأ-1891(.9)80سنوات

كاذ-الذينتوفيقرضاوالفيلسوفالشاعرفنرى.عهدهإلىواشتاقواالحميدعبدللسطان

العحيقندمهعنفيهايعبرالئالآتيةالأبياتينظموهووالترقى-الاخادرجالأشهرمن

السياسة،فيسلطانأمهركانالسلطانبأنويقول،عليهوالافتراءالسلطانمعارضةعدى

بعضأوندرج.الأخلاقعدرمموبلمفترونبأنهمللسلطانالآخريناصعارضينوانفسهويصف

العربية:ترجمتهاوبحانبهاالتركيةبلغتهاالأبياتهذهمن

الحميد؟عبدياالعظيمسلطالمطياأنتأين

مقامكم؟إلىصراخىيصلهل

(الموترقادمنلحظةانتبهتول

!الجاحدةالآمةهذهإثموشاهدلت

احمكم.التاريخيذكرعندما

العظيم.السلطانأيهاالحقلكسيعطى

حياء،دونالمفترينخنكنا

.عصرهفىالسياسةلطسلطانأمهرعلى

،ومجنونظالمالسلطانإنقلنا:

عليه.بالثورةالقياميجبوأنه

لنا،الشيطانقالهماكلاتبعنا

الفتنة.إيقاظإلىوسعينا

المجانين.نحنبلالمجنونأنتت!خهلم

3ء34ء*ولأكل!7ء3+ألأس!5ولكااللاأ+اا؟4

كايص!43*اكاي3"لاا+6ل!9!ث!؟؟كا!ا

اةفأ+لماك!!لما5ولولكاةول؟أ3ط!احزلما+لر

لما5!كاولطمة*أ1)ءأأ+!كاطنا9+!ا!كا+

ءا؟أع!7!ولأ*ثأأحه4اؤا،ولكا!خز

5!!كا""ل!ء37س!س!س!كاس!لأي!5كاس!5لااولول

كأ!4أياولكاالماكا!كاةولأأي!!3+!أكا؟

كهـ3اولس!ول5أكاي3أ!كا4!أ"كا!اكا.

كا!4أ3ثلاثاس!+كاىا+أ،"ء+194أ494طأ،

ثاأاةل!س!ك!اكاي*!ه!س!س!اأ4س!4"أ،

كطس!ولطيءول4ء4لأأء3لأمحأ،،أ)س!6،،4ء4"أ

)كاه!131ك!اأيه!أس!أولولأا؟كاه!4أول!كا.

أه+كالاس!+ء3")أ9ء34ءؤء+أ!كأ!أ+2ا
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أ!3ا"أطف!نأظءؤأكاالأول"4أ+عأ3،ئخيطأوهىعلىالآمالعلقنافقد

كا!س!4أ)ء4س!94أ،ا3!ء4ء،كأ!أ،حأالأخلاقعلركلىبل،فحسبمجانيننكنلم

نأ"نأ+34!لنأكلهلعاكاع)؟لهـا.كا!اث!،9الأجداد.قبلةعلىبصقنافقد

كانالذئافندى"الدينجالالإسلامشيخابن"وهومختارأحمدأيضانرىالنادمينومن

فيهوذكر"الحق"إنطاقعنوانهكتابفىمذكراتهكمبوالترقى.الاتحادرجالأشهرمن

كانالسلطانعهدأنوكيفوالترقىالاتحادوعهدالحميدعبدالسلطانعهدبينمقارنة

مثلآ:يقولفهوبكير.أفضل

بينما،السلطانعهدفيبالانتحارقيامهأوالجوعمنواحدشخصوفاةأحديشاهدلم"

شخصآ17باعدامالسلطانيقمولم.الاتحاديينعهدفيالانتحاروشاعجوعآالموتشاع

001هناككانبينما،السجونفيأحدتعذيبولاالاتحادرون،فعلكحاواحديومفي

عهدفيالعثمانيةالدولةولم-تفقدأكا".بكراقشلةسجنزنزاناتفيئعذبونشخص

ظرففيالعثمانيةالدولةالاتحاد-سنمزقبينما.تونسسوىأرضآالحميدعبدالسلطان

كثيرآ".)1(لتأخرتأوايأولىالعالميةالحربانفجرتلماباقيأالسلطانكانولو.سنينعشر

الآنفكنابهمنننقلولكن،المجاللضيقاكثرومقارناتتفاصيلإيرادنستطيعولا

بعدالعامةالهدنةإعلانبعدبلدهإلىالمنفىمنرجوعهفيهايصفحيثالأسطرهذهالذكر

الآولى:العالميةالحربانتهاء

رجعتوطئ...إلىالرجوعاستطعتالعامةالهدنةإعلانمنشهرآعشرثلاثة"بعد

محتلةوهىإسطنبولوجدتوبارد،حزين-ومفيأجنبيةباخرةعلىسنواتسبعبعدباكيآ

مختلفة.عسكريةببزاتجنودمنهاجزءكلفيأمم...عدةقبلمن

مقبردإلىذهبتثم،أجداديوقبورووالدقيوالدىقبرزرتلوصوليالتالياليومفي

وأجهشتالحميدعبدالسلطانالمرحومضريحعندركبئعلىجثرتمحمودأ-(...السلطان

وأثممذنبأناا...سلطانيياحقكفيأخطأتالقد1:المنهمرةدموعىبينوقلتبالبكاء

عداءازددتولطفبكرمعاملتىوكلما،وسنواتلسنواتأذيتكلقدحقكإ...في

وأهانوكشتموكوالذتخلعوك،الذ-شإنمخدوعآ...كنت...وأحمقمغفلآكنتلك...

")ا-ء14+لم،ء!+!+ل!ل!،ممط"لاولأحمه+4.،،ولالا،"ل!اكما.263-237.3.0391
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منمليونآثلاثينوشتتواوهدموها،وفتتوهاوراءكخلفتهااليئالعظيمةالدولةمزقواونفوك،

المرتإلىالأتراكمنمليونأوساقوا،المتينالدتبحبلببعضهممرتبطينكانراالذينالمسلمين

ألاتقامش"و"صارى"قلعة"جنقفيعرضوا...القرىمنالآلافدمروا...والهلاك

القوميةمدعىصتالغدارونهؤلاء.صرعىفسقطواالأعدأءرصاصإلىالعراةالحفاةالأتراك

هؤلاء"...البخيلالحميدو"عبدالأحمر""السلطانأوصافبكألصقواالذينوالحمية

حئوأكلوا،الثمالةحئشربوا.كوى"..و"حظأده""بيوكملاهىفيأوقاقمقضواالملاعين

،وأطلالخراثبإلىوحولوه،السابقةمساحتهخمميإلىوقلصوهالبلدأضاعوا...التخمة

وشردوها"011(وأفقروهاالموتإلىبسوقهاالثلثإلىالبلدنفوسوقلصوا

تمةاظ

منركنكلإلىوالإصلاحالتعحريديمدوانصدع،كلهـممأنيحاولالسلطانكان

وأنعدة،ولعصورالاهالطولمنخرابإلىتحولتقدكانتالئالعثمانيةالدولةأركان

منويمنعهالسلطانيدىيغلكانالذىالشىءولكنثغورها.منثغركلعلىحارسآيضع

منكانتالئالشديدةالماليةالضاثقةهواليهايطمحكانالئالتعحروحركةالاصلاحاتتنفيذ

المعبةالظروفكلمنالرغمعلىولكن.أسلافهمنثقيلآوإرثآالعثصانيةالدولةمشاككأهم

منرقبتهالتحريرالعثمانيةالدولةديونمنالأعظمالقسمتسديدالسلطاناستطاعفقدوالقاسية

الآجنبية،والمصارفالدولقبضة

سياسةدنىالرئيسةالسماتمنحمةالحروبفيالدخولتجنبكانفقدسابقآذكرناوكما

فيهاضلعأيللسلطانيكنلمالىالتركية-الروسيةالحربفباستثناءاطميد.كبدالسلطان

منتمامآتاكدأنوبعداضطرارأاليهااضطرأنبعداليونانمعخاطفةحربأإلآيدخللمفإنه

طويلة.وسلامأمنمدةلبلده!فرأناستطاعإنهأىا!سم،السريعالانتصارعلىقدرته

الكلياتمنوالمتعلمينالمثقفينمنكاملجيلتخرجوالسلامايأمنمنالفترةهذهفي

إلىوالعافيةالصحةعودةبدءإلىتشيرالدلائلوأصبحت،السلطانأسسهاالقيواطعاهد

بتدبيرالسلطةإلىالاتحاديينوصولولكنللشفاء،التماثلبدءوإلى"المريض"الرجلجسد

2+أ"1(،،كا!3،-كهاء!ل!لبما،ممعا"لالا.3ك!.263-7
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نيةالعث!الدولةورطواحئاطكمإلىوصلواإنماإفمإذ،الأملهذاعلىقضىخارجى

فيرموهاإذ،الأولىالعالميةالحربفيبالاشتراكالجنوفيترارهمأخرهاوكان،الحروبلط

يذوبكماالمتعلمالجديدالجيلهذاذابللحربالطويلةالسنواتوخلال،المضطرمأتونها

.الحربلأتونطعمآوأصبحواالشمسحرارةتحتالثلج

وأخراأولآلثدوالحمد

عليمحمدأورخان
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ملحق

عثمانآلسلاطين

(ام992استقلاله)تاريخام(-1326)992الأولعثماناللفان10

(ام036-أ)326أورخانالسلطان20

(م9138-0136)الأولمرادالسلصان30

(ام204ا-)938الأولبايزيدالسلطان40

عيسىالأوذمحمدالسلطان50موسىسليمان

(أم42.-أ)413

(ام45ا-أ42)0الثافيمرادالسلطان60

(ام481ا-)451)الفاتح(الثالمامحمدالسلطان70

(أماد2ا-)481الثافيبايزيدالسلصان80

(م152.-أ51)2)ياووز(الأولسليمالسلصان!.

(م1566-521)0)القانوفي(ايأولسليمانالسلطان010

(ام574-دا)66الثافيسليمالسلطان110

(ام59+-)1574الئالثمرادالسلطان210

(أمأ-306)595الثالثمحمدالسلطان130

-

الأولمصطفىالسلطان510الاولأحمدالسلطان410

(أما-618)617:الأولىالمرةأم(ا-6617)30

!ام-623ا)622:الثانيةالمرة

الثافيعثمان.السلطان61

(ام-622ا)618

الرابممراد.السلطانالم1

(ام64)1623-.

إبراهيم.السلطان81

(ام064148-6)
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الثانيأحمد21.السلطانالثانيسليمان2.السلطان0الرابعمحمد.السلطانأ9

(م-5916ا196)م(1916-ا)687ام(-687ا6481

-

الثالثأحمدالسلطان230الثانيمصطفىالسلطان220

(أم73ا!)596
الثالثعثحانالسلطان20دالأولمحصودالسلصان240

أم()1754-757م(أ-1754)073

-

الأولالحميدعبدالسلطان270الثالثمصطفىالسلطان260

(أم7أ)1774-9ام(ا-774)757

الثالثسليمالسلطان280

(أما-708)978

-

الثانيمححودالسلطان030الرابعمصطفىالسلطان920

(أمأ-983)808أم(ا-808)708

إ

-

العزيزعبدالسلطان320المجيدعبدالسلطان310
(أم876أ-)861أم(861ا-)983
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إ

-

الثالممااطميدعبدالسلطان340الخاممم!مرادالسلطان330

(أم09أ-819لم)6أم(أ-876)876

(أمأ-09189)9)رشاد(الخامسمحمدالسلطان35-

(أم-229ا)189(الدين)وحيدالسادسمحمدالسلطان36-

(ما-2391)229فقط()خليفةالمجيدعبد37-

أهـ.91201/239:التركيةالجمهوريةإعلان

503
http://www.al-maktabeh.com



الأعلامعننبذة

عهد!واعلالثار،صليهاللطانعهدفيشالقانو!،لجمانعهدأواخرفيالأعظما!درامنعبضغكصولوئو:

الاغتياق.هداوراءكانالقصرانترححالئالوقانعبعضوهناك.معترهشخصقتلمنالثالثمرادان!لطاق

معالاتصاللهلييرال!ري!قناةبحفرفكرإنهحئحليلةخدماتالعثمانيةاكدولةوخدمقريةضخصبكاق

ا-9137(.)564شة15صدارتهدات!اندونيسيا.ا!ندسلمى

:نصمراتحمسالعظمىالحدارةمبشغلالارشينالعثمانيةالدودةرجا(!!تاإ:87ا-819)3لايثا:علي

.عراتبعالحارحيةوزارذ

.معروثتر!صوضاعرو!طتبمحفى187(:ا-ا)826:لثاسي

والرط!".الحر!ة01ضاعربأفواضهر،معروفشكىشاعر1(:-0841888):كطلنامق

!ا.رؤيا".االأنداصااتارإث"ظفرنامه"وابههأهممنالتظيمات""أدبموصىسيعتبر188(:.-821)5باثاصاء

وعدىا"أحوال"ترجماناعها!كانام06\،02/0/1ثطعحيفةأولمرسىيعتبر-1885(:الم)329أقدى:ا!ه

تركى.بريدصابعأولوضعام861شةالريدوزارذتولى

ام866عام"ائمضر"جريدةفيالقائمللومعنقدبةمقالاتبكتابةبدأتركيكاتأ-1878(:)838سعاويعلي

باربروفي01"محابرجربدةلندنفياصدرحيثأوروباإلىأء866ضةهرليومها"قاسطمور"إلىفنمى

المحلرخاللحلانكانكأ"حبراعان"قحرعلىحجومأوترأسوطنهإلى1876صةرحه!ئم"علوم*حريدد

ا!جوم.أثاءوقا!،الحكمإلىلاعادتهفيهمجونأمراد

واليآباضاإحماعيلأ!توعندما)الحديري(،باضالأحماعلاتوأمالأخحمر187(:-دا083)لاضل:ممطفىالأم!رر

ص!حهأضالولايةنضامغيرعندماباضافزادالأعظمالح!درولكنعهد"وليأمحاماقي3سنةمعرعلى

..حديوممطا.الى"والي"سباضاإحماعيللقبتفيركماللعهد،ويئلأحماعيلالاكبرالا+تاعحإذالعهد،ولاية

أعاءماوصاعداالنهاة"تريهاجيةإنفانفمالحكمعلىحقد!إلىالعهدوالأيةعناتجعاددأدىوقد

المنفى.فيوحودهمأثاءيضالابهرةماليةماعدات

عامندنفيعسكريخأملحقأكاد.تمرسياسىومرأغا-ليف"لالرنيحا.يخكرلاكيحوامماملااحمه:أكايف

بلدانفيبجولةأم857عامقام.وايرانهـالهدالصينضرونعلىالواصعباطلاعهمعر:فأ:كانأم8د6

اريلىم0186-9185عاموفي.بخارىإلىريهةمهمةفيام858عاموارصيلدق،19واترقانبلفاد

إلىارجما!ام861عاموفيله.يا!رأبختارهالفبمرحعلالذىالحدإلىمهمتهفيهناكنجحوقدبكبز،إ،!

"المسألةضراءأكبرمن!أححبحديخسافيهانثاطهكرسالئاليايةالاحةعلىفاطلعمهحةفيإ!رل

عام!!برديى!روأعينثمالروجة.ا!رحيةوزارةلي7الأدلى"الترقلق!ممديرأشأص!اثرتة"

603

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


لقدومهابتهاحهمومبدينبهمرحبينوالأرمنالروممنغفيرجعاستقبلهإصطنبرلوصوئهوعندام.864

!الفارةبنايةحئوضيوه

الأصل،مملركىد.لة:رحا!نركىقالدإسطبرا!.فيوماتبغدادفيولدا-1391(:)856باثا:شوكتعمود

العراقحرادثالبغاءامرر-يئأشهرومنبفدادولايةموظفىبهارمنكالتأغلومحخدافانقصليحانابره

.1636سنةفيهالوزراءرئاسةوترلىالعراقفيالملكىالعهدفيبارزسياسىسليماثحكتالأصغروولده

دخا!ثمالعسثربة.المدرتليدخلإسطبوا!إلىانتقلئمبعدادفيالأهـلىدراضهضوكتمحمردتلقى

قيالعثصايةالدولةأرصلته)1883(الحربيةالمدرسةفيمدر!أعملفييا.الدراسةوافىالحريةالمدرصة

عامأولدريقرتةرقىوعندماثانفريقرتةإلى1091عامرقىوفرن!ا.ألمانيامنكلإلىعسكريةمهمات

كبارمعوتعاونالثامحتللحيققاندأعينائثانيةايخروطيةإعلانوبعد.قوصرةولايةعلىواليأعهيئ5091

كانعدما)أشاتورك(كعالمصطفىامرتهتحتوعملسلانيكفيقادتهمقركانوايرقى.الاخادزعماء

عدالسلطاندعزاطإصطنبولإلىملانيكفينحركالذى01الحدكة"حبققالدكانأكاسئ.قولبرتبةمدا

عزلىمعروفعيربواممن.الجيىهذاحربأركانهيئةرنيس)أتلالورك(!صالمح!طفىوكاثالحميد،

اللطانمجكمالاطاحةستباضاشوكتمحمودتمكناتبعدإصطبوذ.الجيىهذادخوققبلا!كمامحصعى

ئورةقات0191عامولى.للحربية:زرأأمبحثموالثالت.والالطالأولللحيوشقاندأأصبحالحيدعد

منادلاحوجمعالثورةهذهسحقواستطاعلقراتهباشاشوكتمحمورإليهمفتوحهالبايخافيالحكرمةفد

صدرأأعحواضقئا!لأخادحلريقوعن1391عاموفي.ا129عامفيالحربيةوزاهـزمناضقالااثوار.

ولكن.واشقودرةويانياادرنةعلىوالاشيلاءاثررةالبلغاريوناشهطاععهدهفي.الحرية:زارةتريهىأعظم

شوكتمحموداعالأضخاصممايةاشطاع11/6/1391فيبعد.فيماأدرنةاشرحاعاصتطاعباشاأنور

باضا.

إلىبالأضافةا!ثمانية.االدولةمنالأخيرالعهدفياخصانييناالفادةثاهيرمنا-1891(:)983بائا:نخاراحمد

32فيقي()يزلكدكلرمرتعةفيالروسعلىاتصرعات.ورحكفلثعالمكانمثهررأتاثدأصشه

مهمةفيالعثمانيةالدولةأرسته)غارى(لقبالحميدعبدالسلطاكنحهلذلكام،877عاماغ!حطس

غارأحمدحاءالحميدعبدعز(طوقبلالاليةالممتروطيةإعلانوبعد.3918عاممحرإفاعادؤافرقمندوب

واقمحاول!!رلإرطريتثهفيا!ركةحيقرأىعندمالكنهايقاعد.إلىأحيلحيث!!رلإلىباشا

الحامىمحمدللسلطانسلازمأظا!مكب.علىالحصولىفيالأملحداهأنبعداحركةتاددمعبدوربالقياء

)هاسى.دينيةودراصاتونراحمفلكمنالمختلفةالعلمفروعفيمرلفاتعدةاء.يفارقهلارضاد()محمد

.(431صالحميد،عداللطانمذ!صات:كتاب

رضااحمدأمااط!نجير.لجهنظرأالأنحيزممط"بك"علىبا-يعرفأبوهكان،نمساويةوأمتركىأتمنرفا:أحمد

فيالحميدعدللسلطاناطديحمقالاتيدبج"بورصة+مديةفيالزراعةمدرتئيمديرأأنذاككاقفقد

ذلك!تمكبأىمجقق!وعندماالقحر،إووالقرتلفاقيوخاول1"+يلرفرا-طهاهاكنح!درحريدة

المعارفة.رايةرافعألاسيىإلىمر-
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حيثحنيفإلىهربأم،878عاماقركيالمبعرثانمجلسفيسرريةعننانبأكانبءوتمنسجىعانم:خيل

هاكوانأالفرنيةبالجنيةوتجنىباريىذهـإلىثمأالهلالى(باسمحريدةهناكاشأ

ءسأ*حولول14ألا!!لما+حالفتاةنركبا3لاسمحربدة

عداللطانعزدحئللكئابكرنيىاللطانالقعرفيبفيوالرقىالأنحادأنصارمنكانبك:جوادعلي

+فذلكة*.بفوانالقصرفىمذكراتعن!!ومأ.وعرفىوبضعةأشهرممانيةبفيأىالحيد،

الغرلي.عنالأخذشجحراالذيناللاطينوصتاثافيالحميدعدحدهر11.ا-!183)808اكلظعمودنالسلط

عبدال!لطاندفنوقدحديد*..*نظامعلىحدثحيق2وإعدا)1828(الانكثريةعلىالقضاءمنممكن

يىطاش()جبرلمطنطقةيىمقيرةيىالعزفىعبدالسلطانعمهوقبرافانمحمردحدهقبرمجوارالحميد

إصطنبول.
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درلمصا

العربمةباللغةالمصدر

الإسلاسالطلمحاضر

الطعةالفكر،دار.أرسلانضكيبالأمكلوثرح:تعيقاتلريهض،عحاجترجة:صتردارد،لوئر:لي:تأليف

1671.لثالثة

الأرضلياللةظلالحمدعبد

للطاعة.اليلداررضدى،راسم:ترجمةوتلن،ألىد.:تأليف

الشركلةلةواتنةالحطالدولة

.القاهرة،وا!للطباعةاففافةدار،الدسوقىكاملمحمدد.:تأليف

الإسلامةالشعولي

.بروت،العربيةالنهضةدارنرار،لجمانالعزفىعبدد.:تألف

الع!ثرينالقرنليالإسلام

.القاهرةالحدثة،الكتبدارالعقاد،عمودعباس:تألف

هركزليويات

.بروتوالثر،اطدراطتالعريةالموصةمايغ،ضعبانهلدا:ترجمةعايغ،أنيسإعداد:

.الأول.الجزءا؟روديمذكرات

91دا-دتتبروتابة،دارعطابعالبارودى،فخرى:تأليف

الحمدعداللطنمذكرات

.7891القاهرةالأنمار،دارحر-،عمدد.:وتعيقتر-!ة

الحمهدعدنال!لطمذكرات

اهـ.345بغداد،السلاممطعةالذ،عبدعلىمحمد:ترجمة

(091-19818)البصهمذكراقي:اكفيالحميدعدنالسلط

.9791ائانيةالطبعة،بروتالرصالة،مرصة

نةالحطوالدولةالرمةابلاد

.بروتللصلايين،ا!لمادارالحمرى،صاطع:تألف

الشو!ا!

.بروت،الربىالكتاليدار،شرقىأحمد:تأليف

للسطينتجاهالعطنةالدولةسهاصةليايهوديةالأقيةألر

.أم682بغداد،حامعةمطبعةالعيمى،نوريأحمذأد.:تأليف
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أمهـ89ولورةالماةتركما

.ام069ايخاة/بيروتميهةدارمشورات،العلئأحمدصالحد.:ترجةأ.رامزور،أرنستد.:تأليف

ذكةسرة

.ام969مموزولى،ا19الطعة،بيروت،الطيعةدار،أرسلانضكيبالأمير:تألف

يثالحلالعراقكاريخمناتجماعة!ت

بغداد.الثعب،مطجةالوردى،عليد.:تأليف

الألظفيالدينلجمالال!ملةالأعمال

.ام686الفاهرةوالثر،للطحةالعرلىالكاتبدارعمارذ،محمدد.إعداد:

السظحباثاجمالمذكرات

.ام639لغداد،الحرىدارمتوراتمحمود،المحدعدنحقيق:ضكركط؟أحمدعلي:تعريب

الثطيةالعيةالدولةقئتار

.ام779بروت،الجيلدار،المحاميفيدريدعمد:نألف

وخفاياهاحقانقهاال!ونهة:الجمية

.ام!آ6القاهرةواتر،للطباعةالتهريةالدارغلرش،أحمدد.:تألف

الماسويةارألر

أمين.:لجسانالواعظالديننرر:ترجةأتيلخاط،رفعتحوادا!الجنرا:تأيف

المايعونيةعنحقائق

.ام739بغداد،الثورةدارمنحورمالك:تأليف

الئطلماالانقلابأصار

التهاهرة.يع،والرشوالترللطاعةالاصلامياطحتار،حرحةكطل:ترجمة،طررانمحطفى:تألف

الدونمةيهود

.القاهرةيع،واقيصوالنرللطاعةالإسلامىاطختار1،حوحةكحال:ترجة،طررانمحطفى:تأليص

والمسعح!ة.الاسلامعلىالطلميةايهوديةخطر

.ام659الثايخةالطبة،القلمرار،التلا!ذعدتأيف:

الوطيةالاتجاحات

أهـ.382اثايةالطبعةالنودحية،المطعةحين،عمدعمدالدمحوراجف:تأ

(91)7918-90الصههونةالحركةمنالثط!ةالدولةموقف

.املم819اسريةابيروتجامعةمطبرعاتمن،حلاقحان:تألف

.الهدىالهرحمةال!ثى:اكريخليمجاهدأكبر

صلام.عصدالقعبدوالث!يخحجاهـيإ.احمدنرجمة:جد.محمدبرلجمعسد:تأليص
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نية()العثطالتركيةباللغةالمصدر

ططئ.أوانلالحمدكعد

اهـ.326أصبيإيكنحىأولثلر،طعشددمصعةهدتصانب،أ-مدمحررى:

مي؟إماتهمي،اتحار

.إلياسكايحيلاضرى:عز-فى،صلطانوقعنهياخود

سي.وسياجهخصوصهحيات:سلطئودورثايئالحمدعد

اهـ.327إسطبول،حلمئ:ع!ثرى-إدراهيمإصلام!ابخا.نورى،عثانمحررى:

الحديثةالتركيةبالأحرفالمصدر

3،43+له!كهلهثاءى43،س!لم1ح!أ"4-ن!اولأ!لا5تاول7!كاا!كةا،أ6!مأكهلاا،3ث!.

43،"ي!ىءكاص،*ل!ة،7أكملا+ك!ه!لحلا+3فأثه"7طأثهلمهاثمحه،أ63،ل!ثالاا6691.

3،13ءص،يؤاء،.ء4*كا3*كاهلم،+ء+،فيصك!اهأ،لا!أول،ح)ك!+س!لم،+يلا،ا!ا)35(أط،أ3أ3ولللاهاو.77

47+كا!لل!اه!3!أكم!ل!!ا!أا؟س!لأأ!7ءكمةا3أم!لا!3لمعاممه،أي!طأأ،لاا7291

43"يلا*ىءىحم"54ثسأولأ*ا!حمةأ!)ولول؟حة.4أم!،9هولا،ن!،!ءهأ-أ34ول"حةاألأ16.

4"لمنالىهكفايرله"*؟وللهممرإ3ءصى?3ث!احطس!لأ!3ار+!ل!ا13لأ8لمأللااك!05

4"أ+كا!لم!بمى+ألو!4*!ولإعفى!!افأأول!كل!ف!+ءفى،!ول!؟!3الاا6لة،أ4نمعط!ألاا8891.

5ء!ا!84ك!""،ل!اير.،ل!لاول؟ح30ه،ل!ث!ل!حلاتاث!ء7ول!33،لاألأس!ا-3ثثاللا"ول.

ولءطء!ا3ءلم6كرء،ا*ءة*؟ش4"يا4"لميه!44.كاير+،+أةء3،3لماا؟113+6"50.2ا+6،+3311!أاع!3أ-

أ6ول،51ا-اولفى099

ا.!!8ير*4"ءله33إ3ىسلهءنا4ياكا!ول،مزيه!لههأ3ولولكمها،"أع+ع،8لنأس!:أس!كملاللااكا!4كللا،.ولحطه+3

لأ633بةأ3)-+3،+االا.

للي!ءنابه!ء!ث!هول!اييءىيلاكا9ء،3؟4ا:46،1نا+91ذلا.أ5!أولللا.

دا!لم،لمإ"لألأألمإك!3ء!ء3يلأ.3"ولا!2ة*طلاءةاس!كللنأول33"،اءولا.لأ،أ3أ!ول6د.

ولفي؟+ى!4لاىتا3"3!1ء4ء3ءكل*ىكالم،"33،لل!تأاكلاس!-ول.3ءنأ6ا"3دحم!،015!الا،!3ثم!اك!33اسك!امم!أ-

ألاهور3،3-ا631،.

3ى8"أ،هـى3ىا.لاء"3ء3-،+3ءحع.لملأء؟3!لم..!43!أ،ه؟!3.ولالأ5ولطلملا،لأاك!13-،لأل!،!-7391.

يهر،،كا!"كا!،+44ءدى،لم،?فى5*3يعلم.+3!4أ?إ150!اه\ل!!اول،!نم!33لا!اولء!عأ-أ51؟ممالهللا-1ر،66.

كللمه!ركهـكى.!مكلؤ3فىمعءلهلم..ط"اح!!لأا!لاا/1!؟ص!ك!/،قا!طكلنأ+ول4هاف!48ول3أعط3نا.13!!االاأو23.

إبأ!دإءياكل"يا؟ير+9*دفىع?لمك!.،.أ+ل!الألم!ول؟!ثةثةا)؟ثهاك!3!ةلاثةا1.ولكي.!ثة)89ولأل!ع""؟ةثهول3ول68911.

نماكلر33كال!ايرءلمة،8!.33++ك!ا،2حم3لا+،!ول.!!"!ا،7!ة5115-أا،31الاكا!-او96.

لم048كا"كارلم،زر*لم"?ة*ثى.3،+ءهكللمتهوليهر!"%3!ا.ز،3س!ثطا*ع3ل!+!حأأ3("6لهحهولا-أوو2.

"لأ.ء3"!+.ء"3!!44"3ور8+3ف!لةط*-لة2+كألةول.+لحهـا3،ثها!حولاأ-3لأ،لعأللا-91ل!09

وليهلم،.ناكر33كل،لأءلاولكا*ل!لم،،،"،ول،،04يهمى".*ى+،لالم!دنىس!ولا"نان!!لاماء4ءهء+عه"ا!لا.3ف!اح

7ةول!أ-5الأ6لةللا-اول!05

*4*ة*3*4-ل!كاقءه2،لأما،.ولألاأ،!أدأول!3،\ح!8داأ.-+!ه!ه،لأاول4691.

،-"ء،*ة،ولءولاولاس!،كا،3ءهأ،للاولن!أا!ا)4.ا!ولأاوللأحها5أ6ير،ل.67.5-263ير

2لم"ى(لمورهولم!الم3ء3ا"أ*ه!كل.!!نازءلمهلأ!كمأف!،الأولولس!ول4؟ن!له".4لأ+،ن!7عولالا!3.أ!عأاولطأل!ا3

ر،ا.55

?ي!ى*ها،لمولى35ء3..،،3انا"8كلاللا32+ا.لاكا13الا:8ا!(،!83،لمز!لهال!ول5؟،اال!!عق3334!ا"ولاها!لا

حاءلةع44أول!!م!(7س!ا!5)5،1كلنأأ!6،ألأحأ!أ!أ3للاايا7لا،كه.4لا-4،،.
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م!هىء3بر+!*،."3ء33فأ8له"*2-!ةكعحة+ول.قك!ولن!)(طةلأحأ-أ3لأ،لعأولا-أو07.

ولء!9كا!هكهكافيء3،ك!!ا.ول.ل!.اح"حن!:علا8!نأس!ء+ن!لد!أه0333ء3أ!ء،لأأاء،،3-+لالأاةأ،ولء374

اكم!!-أ!!+اأ5.للا"+ثأ

يم!ول3ول*ءكاء+ولالهـ+ولحولللشء!ء3،*ول3ءلملاسا،ولق3لاعأول،حةولع!)+4،(ولح!لأ!ا!،لهة:أ+34فةا،أحم!،

س!!!،لة!3الد6د5،"،دمأكهألمدا02".

340لالأ!!15أح!،لة*أ!عول،لنأألأ-لنمكلا،س!+!4احءول5!اول.كام!كلأ3أثهاص!لأا-أ3طدثثأول)ا"7.

ل!ي."ى"لاك!ىكارى3!*،ول!ةطع31/،!الأا!+،أ3طا!عالاا-4791.

فالل*ه!أئلا?!ء3،ءللأ03!3،كلة!ه/رثلالأول.!لا؟،ل!3لألاامللأاأ-++ءا3،!لهكاأ،ولمة3اأ-3الا؟،لمأ.

*ءكاول3كا!كا!!2!هفى!كلر،أءأ!"لأحاءولللأ8أء"ح،س!احا!تلا،ةل!ولحةلالاما8له:43.ول!فهمعاول

3حنأح7عثهولثثكلاكلأاولله"3ح5ال!ع+3اأ-حملأأللا"،!ثأكه-7691.

لالا،+مكاكهـ2ول40،يا*ءهنى+ءءلا!ناء*تا!ولول!3ء."محهـنى،كلا.ولكنة!ه،له.!س!نه3في!3ا+ةلملأاأ-3هطثأللا-

أو65.

ولكا+م!ا4كاء8"!ن!اء4ء7أيأوللمكامهءلأ!3ءكله،.63للأ6لة،،له!اعللاع!ح!م!3!،أناملأ+34؟!ال!ص!!لا+

فةلاتأ،اكمم!؟(،ولألماطاا!،3ر،ا.67

ولكا*4ول04كلا"لمء!م!"*.ءكهول5*تا،."عا2،أ،3،!لنكلةا!م؟اا"4افهـ)6لة،أ5مأكا!للا6032.

ولكاءك!ول4"ولءلا+كاماةءد!،!لمءقيكلرعهـن!ةصكل!كحه3س!نأا3،لةمم!لأ!3الاالأ+،أ32ل!لأاول5ااا!طأ3أ"،!ةولا

.3991

يلأءكاياكاتلا"4يي*4يض.3ي.لأههـ،3ة?لم4!لماولع!3يم3آم-أ!،،ل!ولوكللا!ا)أأ!ا6*اول،اكه

الاط!لعلاأ.1891

ىكاك!،لم04كا!ان!كاءءدا*م!يه،ه،كا!?*لم3*كا،ك!ا44ييه!3ءيز?كأ،*اس!،،ل!تز"نأول*ع!ئ

س!+م!ععاكام!اول.!حكلنة3،ل!،لاعلأأ-كهـأطألثاول01

*عه"لمماكلاك!4يل!ء8ىلملاكر،/ك!يركاره،للالةث!03ا!حم!7لهلامااح؟!لاأولف!8)ا6ولف!)ح3،أ13.الاكلالدا

3ء3"؟!كالله*ءح*3كل!،!في!ل!ولهطط!ول!ة231!.لأ!ل!لد،ول،لاا!لة6791.

343"كأئء4لمهءكههى*ع!أ"!اعةا،ا"!فأ"س!.ه+3ء"الأ!3+،للاأ-3مأهولاولأفى67.

ل!33"؟؟!أكأء4*74ا!اكلالم؟لم!فيء35لمنألأحول!لة،هحطة.،لعأ!كا!3ا+عل!أ-ملاأللا!ول-7991-

تز7ول3ءلم؟ة،*إ*م!ار؟+لهرلم!7ءحأ!مف!.،لعأ)اةول4!،للااول3فة4كل!)!إول-اكمعةطأ!ول-اأ!؟ق؟ح*

15أ-للاه،لعأ.959

كا!3ءللكأكا!3مأ،.ع*اح!6لثألطع!05!،ا!!53!ال!للأ)أأ،ح"!أ137-أ-الا"،لعأ091

ثاء!لم"3كا!+لحاك!ولأا+لاك!كا!ول3ا،م!*ما،ا23"4!4"4،4!ع"+ه3،ع!ص!*.40.05.لأ

كهـامم!ىء"ءكلرلا*كاياول404فى!+ءولللاس!أح5ا!!عفأ،ل!13،،طس!س!؟ه+3أ،3اأ-+!لمأالملاكاألة؟5الا.07

"34ى4!ءلمإللكالل*?،،كلع!*م!لالإفىةهللأءى،3ءلم3لم!لأمح!،4-لن!إولحأل!هلأالمأاء؟،لأ"اح،أكمثهطأثهلملا

15-للا"يد!ا.6291

كاه؟!43!هـر3،3مح!+كلا،ول!اا!ث!حاءيم،علاألاف!.؟،د!لاطامأك!أا.749

الهراممث!.فيذكرقاعديدةمصادرعلىعلاوةهذا

الإنجلزيةباللفةالمصدر

.8691طبةسأشأس*مم!(ولأحهه!حألاول++ل!)ولليةلبريطااالممارفدئردا
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لفهرسدتا

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000005الرابعةانصبحه-امقدمة

0000000000000000000،00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007الأولىالصبعه-امقدمة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000009الاولالفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000009وأدوارهاهصمالية11الدولةلشرءعلىلظرة

9..+...............................................................................ممهيد

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000001وترصعهاالعثمانيةالدولةنسوء

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000015والتدهرر.الركودفتره

000000000000000000000000000000000000000000.12العز-فىعبدالسلطانقببلالعثمانيةا،صراطررية

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025.الآناضرل..ر:م

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000025انجزرروم

2ء.....................................................................القدماليرنانرشم

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000026إسطنبولروم

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000027....الخارحيةالسياصة

؟...000000000000000000000000000000000000000000000028المسلمينبينالفرقةإدخالنستطيعهل

0000000000000000000000000000000000000000092؟أخرىمرةحربكطالدخوقروسيانيةلطهل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000.03العزيزعبدالسلطانعهد

.........................................................+.0000000000000000033الجيشأ-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000034البحريةالفرة2-

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000034الحديديةالسكك3-

00000000000000000000000000000000000035الإصراطرريةأنحاءنحتلفنيوا،عمارالبناءحركة.4

110000000000000000000000000000000000000000000000000000000000043ترركاجون1الفتاهتركياجمعية

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000043ممهيد
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..............................مرادالسلضاناختطافمحاوله

.................................الحميدعبدالسلطارشخصية

الحميد

اطصيد

فةاحمحااو

................العامةوالمرافقالتعليمومؤسساتالح!يدعبد

........................................والجيشالححسيدعد

.....عشرالتاسعالقرنفايةحئبرلينمزكصمنالعثمانبةالدواط

..................................ترنسعلىتسترليفرتسا

.................................لليونانونارداتسالياإعطاء

يلدز....................................ومح!صمةباشامدحت

.........................المحكمةإلىالمنفىمنباشا،مدحت

.......................................باشا.ررحتاعتقال

........................................يلدزمحكمةأحكام

ت!صتكذثقح!سر

00122

00229

00279

000132

00132

00132

00133

00133

00133

00142

00469

00147
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000044تررك""جونالفتاةتركيا-معية

.0000000000000000000000000000000000000000000000000046وتنحيته-فىالزعبدالسلطانعلىالمؤامرذ

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000056مرا*السلطان

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016الثانىالفصل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016اسالطاالح!يدعبدالسلطاد

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000016لادتهو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000026لتهطفو

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000046شبابه

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000066العرشلرلمىاطصيدعبد

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000068الأولالاشهر

07)الدستور(000000000000000000000000000000000000000000000000000000الأصاسىالقانونإعلان

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000027السياسىالرخمع

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000097إصطنبولىمزض

....0000000000000000000000000000000000000000000000000000081أعظمحمدرآباشامدحتلعيير

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000083إسطنبرلمرممرلحرارات

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000098باشامدحتعزل

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000019المبعرثانمجلسافتتاح

000000000000000000019...:..................................................الحربإعلان

0000000000000000000000000000000000039و!!كيار:سيابيناعاتمنالآوروببهالدوا!مرلحص

000000000000000000000000000000000000000000000039(م42/487711)-التركيةاضوسيةالحرخب

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000039الألاكرلحمهة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000059روملئجبهة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001بلمهسعرص

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000301..أدرنهحط-كة

301....!...........................................................المبعرتاثمجل!رتعفيل

00000000000000000000000000000000000501برليشومعامحا-ذ(ستيفانوس)أياأستيفانرسانمعاحط-ذ
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0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000061المحريةاثلة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000162العثمانيةرالد-لجنةتشكي!!

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000164الأرمميةالمسألة

00000000000000000000000000017الآتيةالمححادرحسبالتسعالشرقيةالرلاياتفيالأرمننفرش

00000000000000000000000000000000000000000000000175المسلحةالأرمنيةالجمعيات

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000176..اليرنالتمعالنزاع

00000177+........................................................-اتىكيةايونايخةاالحرب

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000178اليرنانمعالصلحعقد

00000000000000000000000000000000000000000000000000018العشرينالفرنأوائلفيالعثمانيةالدولة

018الحميد.000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000عبدالسلطانسياصة

0000000000000000000000000000000000000000018...العشريناغرناأ،رائلكطالكبرىالدولوضع

000000000000000000000000000000000000000000000000181الحميدعبداطسلطانالخارحيةالسياصة

000000000000000000000000000000000000000000000000402الصهيرنيةالحركةتجادالسلطاقسياسة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000217المقدونيةالثررة

212ام.09000000000000000000000000000000000000000000000000000اهـ/3246:العقبةسألة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000422السلطانوعزلوالترقيالاتحادحمعية

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000224والترفيالم،تحادجمحية

000000000000000000000000000000000000000000000258احمتملة؟الفتاةتركيااتجاهات،إذنمىما

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000926المبعو"دانمجلس
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037....0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000مارت31حادثة

ء27....................................................إسطنبرلإلىالحركةحيشوحمرل

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000277اخميدعبدالسلطالتخلع

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000282الرفد

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000،0000000000000000000284السابعالفصل

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000284المنفىكيالسلطان

284...000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000سلانيكإلىالطرئ

"لاتيى(00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000285مصر

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000928بثلربكىقحرفيحياته

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000292وفاته

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000992الامحادلننندم

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000103الحاتمة

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000303عثمانآلسلاطيملحهق

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000603الأعلامعننبذة

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000903المح!حادر

0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000903انعربيةباللغةالمح!ادر

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000113)العثمالية(التركيةباللغةالمصادر

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000113الحديثةالتركيةبالمثأحرفالمحادر

213...ء.............................................................الانجليزيةباللعةالمحادر

00000،00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000313الفهرست
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